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TORONYNAPLÓ 

 
„TORONY-VERS” 

 

 

 

Innen látom az elrekedt eget, 
pinceodvakban az egereket, 
s hogyan osonnak a szerelmesek 
padlásról-padlásra, keresve a fülledt 
nyarakat régi cipős dobozokban. 
 
Látom nevetni a tűzfalakat, 
rügyet hazudni tavaszsugarat, 
s hogyan nyargalnak a csillag alatt 
az álmok lovai, patakhajlatokban  
harapva szomjukra tükörképeket. 
 
Innen látom, hogy megfogyott a hit, 
hogy templomablak felé száll kavics,  
s hogy várni már az angyalt oly avítt, 
kopott és nevetséges fény a hálón, 
mi megfullad a képernyő-szurokban. 
 
Látok bagollyá változni mázsás 
szüzeket, s fejükre húzva kámzsát,  
dagasztja torkuk átok-imádság,  
mert hiába fonna hajukba a hajnal 
koszorút, elhervadtak az ígéretek. 

 

*** 
 
S nem látom innen azt, aki boldog 
– csak száraz ágat, de nem a lombot –, 
s nem látok huncut pásztorkoboldot… 

 
És engem se’ lát senki fenn, a bástyán:  
az arcom eltakarta már a bástyamárvány.  
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OLVASVA MŰVELNI A LELKET – (szeptember 7.) 

 

 

„Tanuljunk meg vágyakozni az után, ami a mienk” – idézte Simone Weil gondo-

latát Nagy Attila olvasásszociológus, az Országos Széchenyi Könyvtár főosztály-

vezetője, a Magyar Olvasástársaság elnöke a szeptember 7-én, a Debreceni Egye-

tem Neveléstudományok Doktori Programja meghívására tartott előadásán (az 

után, hogy egy olvasásszokással foglalkozó doktori tézisdolgozat opponenseként 

adott hasznos tanácsokat a jelölt-

nek tudományos munkájában való 

továbblépéséhez). 

Nagy Attila az utóbbi évtizedben 

a Háttal a jövőnek? című, a kö-

zépiskolások olvasási szokásait 

feltérképező, az új évezred elején 

végzett kutatásával került a kultú-

ra, érték, olvasás, illetve a szabad-

idő változásait és szerepét taglaló 

diskurzusok középpontjába. Mun-

kája 2003-ban jelent meg, s újabb 

felméréseivel is követi az aktuális társadalmi kihívások és az átalakuló médiakör-

nyezet révén az olvasási szokásokban is megnyilvánuló változásokat.  

Elmondta például, hogy az olvasó emberek 85–90 százaléka egyúttal számító-

gép-használó, s nemcsak a klasszikusan értelmezett könyv- vagy folyóirat-, ma-

gazin- és hírlapolvasásra kell figyelnünk, hanem gyakorlatilag mindig olvasunk, 

ha valamilyen szöveges informá-

ciót dekódolunk.  

 

Az „adatmennyiséget” tekintve talán nem 

olvasunk sokkal kevesebbet, mint korábban 

– noha mérhetően (és tragikusan) kevesebb 

könyvet vesznek kezükbe az emberek –, a történet- vagy meseolvasás egyre job-

ban megfigyelhető visszaesése azonban azt jelenti, hogy mind kevesebb időt fordí-

tunk lelkünk művelésére (avagy a belső rend megteremtésére). A lélek ugyanis 

Valóban nem magától értetődő – s ez 

formálja meg az állítás paradoxon voltát –, 

hogy miért kellene vágyakozni arra, amit 

egyszer már megszereztünk. Weil talán a 

lelki lustaság ellen is szólít. Ha nem törek-

szünk arra, hogy valamit, ami számunkra 

fontos, újra és újra meghódítsunk, azzal 

szembesülünk, hogy nem sikerül megtar-

tani. A megszerezni és megtartani kifejezé-

sek ugyanis nem szinonimái egymásnak. 

Az internet-használat is olvasásra kény-

szerít, de a virtuális szövegfelület meg-

foszt az eredeti élménytől.  A szöveg 

jobbára információvá válik, de „a lexiká-

lis információk mellett élményekre is 

szükség van”. 

Olvassuk az üzeneteinket, 

böngészünk blogokat, (bulvár) 

hírek örvényein szörfözünk, 

chat-elünk; a félig olvasott és 

félig értett mondatok százai 

akadályozzák fontos szavaink 

kimondását…   
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elveszíti a korábban kanonizált 

támpontjait: így a hagyományok 

felejtésködbe tűnnek, a családok 

szétesnek, egyre nagyobb a tö-

megen belüli elmagányosodás. 

A világ könyvek általi felfedezé-

sére utal Alberto Manguel: éppen 

a könyvek (a történetek, a mesék) 

adják az első allegorikus modellt 

a létezéshez – vagy a Tudáshoz. 

 
Nagy Attila pedig a lélekművelő ember 

„tudástárai” közé sorolja első helyen a temp-

lomot és a könyvtárat – talán nem volt vélet-

len az sem, hogy az ókori könyvtárakat szen-

télyekkel, a templomokhoz hasonló funkci-

ókkal is beépítették –, a művelődési házakat, 

az iskolát és a médiát. Mint ahogy a differen-

ciált konfliktusmegoldó stratégiák elsajátítá-

sához a gyereknek egyszerre van szüksége az anyai és apai mintákra: úgy a racio-

nális és az érzelmi (vagy az információs és élményalapú) tudás egymást föltéte-

lezve járul hozzá a külső és belső világ épebb megismeréséhez.   

 A média szerepéről csak az előadást követő vita során beszélgettek a résztve-

vők, nagyobb súly helyeződött az iskolai funkcióvállalásokra az olvasástanításban 

(értve alatta nemcsak az olvasni tanítást, de az értékválasztások formálását is). Az 

olvasás „össz-tantárgyi feladat” – s itt forrósodtak a kedélyek is, mikor arról esett 

szó, hogy az elemi iskolás kézírástanítást fölváltja a klaviatúraismeret.       

György Péter(esztéta) neve is elhangzott, 

aki szerint ma az emberek már nem tarta-

nak igényt a történetekre.  

Mekkora tévedésben van György úr,  

ha ezt komolyan gondolja!  

– S látok is magam előtt egy szomorú 

történetet, melyben György Péter látha-

tatlanná válik, s hiábavalóságának 

tudatára ébredve mondja, hogy ő bi-

zony nem szeretne erre a világra még 

egyszer megszületni…  

 
„Az olvasás megelőzi az írást 

még azokban a társadalmak-

ban is, amelyek följegyzést 

vezetnek a múló idejükről; az 

írójelöltnek az a feladata, hogy 

fölismerje és dekódolja a tár-

sadalmi jelrendszert, mielőtt a 

jeleket rögzítené a lapokon” 

(Manguel, 2001.) 

 

A számítógépet leggyakrabban játékra (89%), szövegszerkesztésre (74%) és e-

mailezésre (50%) használják. A számítógép-használat más jellemzőivel is számol-

va, Nagy Attila előtt felrémlik a könyveket, könyvtárakat mind ritkábban haszná-

ló, a számítógépnek inkább a szórakoztató funkcióit működtető, növekvő tömeg, 

melynek tagjai lassan nem képesek helyesen írni, olvasni – tehát gondolkodni, a 

szövegeket felfogni, megérteni, a benne foglaltakról kérdezni, róluk vitatkozni. 

(Megvalósul a Nagy Attila korábbi felmérésén alapuló negatív utópia. Hiába 

állunk „háttal a jövőnek”, a rémkép mindig előttünk – mert bennünk – van…)  
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TETOVÁLT TÁNC 

 

  

 

 

Ahogy egy madár gyökérzik s lángol 

az égen elégve, 

s véresre verve a szárnyát, 

földbe ragadna, a fába, a törzsbe, 

hogy álljon s szálljon, 

kiszakítva a csendet, az átkot, 

gyökerekben az álmot a húsból, 

testnélküli testből, 

hogy vigye égre a féltést s félszt 

karma-hiányosan egymást tépő-vérző 

egymás sebeit takaró, harapó, 

fájdalom-ittas, részeg, 

halva haló s születő, 

szűzkurva, haragvó, 

és haragukban is egymást 

sziklásan imádó szeretőktől. 

 

Tetovált tánc. 

Kékbőrű madár. 

Félbehagyott repülés.    

 

Földalatti, égfeletti, 

minden-semmi, semmi-senki, 

lángtalan láng, lánctalan lánc, 

égre égett, bőrbevésett, 

se-született, sehol érzett, 

mindenütt és mindent vérzett 

TÁNC. 
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Madárszemű, madártestű, 

madárszárnyú, madárálmú, 

fenti-lenti pokolmennyű, 

lombosodó fatörzsékű, 

sötét-igaz, s fényben is az, 

fele élet, fele halál, 

nem repült és nem kitalált, 

mégis élő, magát ölő, 

magát féltő, ölbe égő 

TÁNC. 

 

Madárarcú, madárléptű, 

gyúló gyökér lángja fényű, 

magas égbe nyúló máglya, 

nincs vágya és nincs határa tánc. 

 

Tetovált tánc. 

Ahogy egy madár gyökérzik s lángol. 

Egy madár-madár, 

ki táncolni akar, és mégis 

csak történik vele 

a TÁNC. 

 

 

(Tánc, tánc, égi tánc, 

bőrbe vésett álom, 

tánc ha volna, madár volna, 

madárfütty az ágon.)   

 
(1996) 
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BESZÉDES GESZTUSOK 
 

Tánc/klub/est a Csokonai Színházban 

Tóth Dénes könyvének bemutatója 
 
 
A Cívis Táncegyüttes tagjai a tükör előtt melegítettek, közben a közönség 

is elfoglalta helyét a szeptember 17-i, a Csokonai Színház balett-termébe 

hirdetett estre érkezve. A színikritikusként, kulturális újságíróként, szer-

kesztőként ismert és elismert Tóth 

Dénes bevezetésként a témához illő, 

Terpszichorét megszólító s megszó-

laltató  párversemet – Két kísérlet a 

táncra – olvasta föl.  A Beszédes 

gesztusok többféle titulust kapott 

(könyvbemutató, előadóest, író-

olvasótalálkozó) a különböző, az 

eseményt beharangozó orgánu-

moktól. A táncosok a Bach h-moll 

szvitjének részletére Nagy Olivér 

által készített koreográfiát adták 

elő. Jogos a kérdés: Hol is voltunk 

tulajdonképpen?   

 

A Beszédes gesztusok borítóképe 

 

A Beszédes gesztusok egy frissen (2011 

augusztusában) megjelent könyv címe, 

a Tóth Dénes Árpád Füzetei sorozat I. 

darabja. A „Táncrúl való írások” csok-

rát adja közre, a tanulmányokkal  ko-

rábban kulturális és tudományos folyó-

iratokban is találkozhattunk: Beszédes 

gesztusok (Mediárium, 2008); Az 

avantgárd hercege (Debreceni Szemle, 

2002); A balétoktól a mozgásszínhá-

zig (Debreceni Szemle, 2008); Tánc a 

színpadjainkon (Disputa, 2010).  

Tóth Dénes így vall a kötet születésé-

ről, annak hátteréről: „Széles e honban 

talán egyedüliként publikál Budapes-

ten kívül a táncról! – írta nekem Fuchs 

Lívia tánctörténész két éve. Az esztéta 

együtt érző elismerése persze jelzi vál-

lalkozásom kilátástalanságát is – Deb-

recen nem Párizs (…) Közben – a gya-

korló színikritikus társas magányában 

– rá kellett jönnöm, hogy az opera 

mellett igazán csak a tánc érdekel a 

színházban. Nyomába eredtem hát – 
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legalább a hazai élvonalnak. Az elmúlt 

nyolc esztendő alatt 20 fesztiválon 

találkozhattam a színpadi tánccal. A 

fesztiválok forgatagának lenyomata a 

Tánc a színpadjainkon című körkép 

és részben a Beszédes gesztusok címet 

viselő esszé. Az avantgárd hercege, 

Palasovszky Ödön munkásságának 

frissességére még mint az Unió Moz-

gásszín vezetője csodálkoztam rá; róla 

írtam a szakdolgozatomat a Színmű-

vészeti Főiskolán, ebben a füzetben a 

mozdulatművészeti törekvéseit fogla-

lom össze. A balétoktól a mozgás-

színházig című dolgozat egy meg nem 

valósult debreceni színháztörténetben 

vállalt feladatom: táncművészet a Cso-

konai Színházban. Mindez pedig a Tér, 

a Test és a Tánc összefüggéseit kereső, az 

egyszerűség kedvéért: balettomán hír-

lapíró vallomása az emberiség (egyik) 

legősibb gyönyörködés-módjáról." 

„Beszédes” egyébként maga a cím is: 

Beszédes gesztusok címmel jelent meg 

Tóth Dénes első színikritikája.  A soro-

zatban egyébként hét könyvet tervez – 

már a táncbarátok estjére is elhozta a 

második „füzetet”, Palasovszky Ödönt 

bemutató monográfiáját; a többi kiad-

vány is a színháza(ak)at – például a 

Vojtina Bábszínházat – járja körül.    

Az első tanulmányban olyan kifeje-

zéseket használ, közcímekként, mint: 

„mím a színen” – „tánc a tűz körül” – 

„a tánc gesztusai” – „a tánc és az 

eleven valóság” – „a tánc történetei” – 

majd eljut a közvetlen elődökhöz és a 

kortársakhoz. Tóth Dénes saját tánc-

történetét is elmeséli a hátsó borítón: 

 „Az én személyes tánctörténetem… 

onnan datálható, midőn a dédapám 

Párizsból hozott haza feleséget – egy 

balett-táncosnőt. Francúz dédanyám 

hatására a család a Zeneakadémiára 

íratja be apai nagyanyámat, ő pedig a 

fiát, akinek a Dorottya című táncjáté-

kát az Operaház mutatta be. Talán nem 

véletlen: apám első felesége is balerina 

volt, akiből később tánctörténész leend, 

s mint ilyennek, kötelessége beszámol-

ni volt férje balettjéről. Mint ahogy 

apámnak – a Néplap zenekritikusaként 

– a Csokonai Színház első önálló tánc-

bemutatójáról. Negyedszázad elmúltán 

jelent meg ugyanennek a lapnak a 

jogutódjában az én első színikritikám – 

egy pantomim előadásról, ötven esz-

tendő múltán pedig beszámolhattam a 

Debreceni Balett létrejöttéről. 

 

Palasovszky Ödön 
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Ha még azt is figyelembe vesszük, 

hogy az újságírói munkám mellett ama-

tőr mozgásszínházi csoportot vezettem 

tizenkét éven át, amibe bevontam édes-

anyámat (aki tánccsoportok korrepeti-

toraként is dolgozott); a második fele-

ségem az Unió Mozgásszín tagjai közül 

került ki; a harmadik feleségemet per-

formanszokban játszattam; a kislányo-

mat pedig fölléptettem egy táncszínházi 

produkcióban – nem túlzás azt állítani, 

hogy a család vére tánccal fertőzött.” 

 

Dénes, következő betétként, a Töre-

dékek a táncról versösszeállítás és a 

szintén Nagy Olivér-koreográfia közé 

(Liszt Szerelmi álmok című művének 

részletéhez) illesztve, tőlem kért kis-

esszét. Jobbnak láttam azonban, ha az 

ő szövegei is nagyobb szerepet kapnak 

a menetrendbe tervezett hét percben. 

Három helyen bukkantam rá a kö-

vetkező mondatra: „A táncról még írni 

is öröm.” – Ez áll a hátsó borítón, az 

egész könyv mottójaként, ezzel feje-

ződik be a Beszédes gesztusok című 

tanulmány, majd ugyanezzel A tánc 

színpadjainkon.  

Utóbbi két helyen ekként:  

 

 

„„AA  ttáánncc  mmeeggbbíízzhhaattóó   

öörröömmffoorrrrááss..  AA  ttáánnccrróóll   

mméégg  íírrnnii  iiss  öörröömm..””   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tóth Dénes a táncról 

beszél, a Cívis Tánc-

együttes tagjai  

a táncra készülnek  
 

Magamról tudom: szeretem nézni, 

ha mások táncolnak, szeretek írni róla, 

sőt, mikor verseim születnek a táncról, 

úgy érzem, mintha valóban táncolnék. 

Mikor az ember ír, az ihlet meditációja 

verekszik a képpel: a létrejött szöveg 

érzéki valóságot konstruáló szándéká-

val. Azonban nem hiszek abban, hogy 

a szöveg bármiféle új valóságot is létre 

tudna hozni. A szöveg már csak „lemá-

sol” valamit. „Mím” – de nem a színen, 

hanem a papíron.  
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Ha egy, a fizikai valóságban meg nem 

jelenő képet, le nem játszott történetet 

mesélek el, ahhoz az kell, hogy képze-

letben létrehozzam a képet, lejátsszam 

a történetet. Néha a kezemmel rajzolok 

a levegőben, mint László Ákos bará-

tunk. Fölveszek egy pózt, mert ki kell 

próbálnom, miként érzi magát a test 

az adott helyzetben. Hogyan tapossa-

rúgja a láb az ördög homlokát, hogy 

elrugaszkodjék onnan, belekapaszkod-

jék az angyal szárnyába, röpül s röpül, 

majd zuhan, közben folyton átváltozik, 

s ha az egyik mozdulat(ban) meghal, a 

másik(ban) már meg is születik…  

„… a tánc megbízható örömforrás” – 

írja Tóth Dénes (tudjuk ezt „a kínok 

közt születő s az álmainkba bekéredz-

kedő előadásokról”). – „A táncról még 

írni is öröm.” S vajon mit mond erre 

Tóth Dénes?  

„A kiüresedő szavak, fogalmak vilá-

gában bizony az érzéki és érzelmi hatá-

sokkal működő tánc, a látványban és 

mozgásban megjelenő gondolat sok-

szor igazabb, őszintébb és természete-

sebb út a verbalitásnál. A táncszínpa-

don nehéz hazudni, mert a test és az 

arc ritkán hazudik, s ha mégis: figyel-

mes szemmel nézve rögtön kiderül a 

turpisság.  

Palasovszky Ödön így gondolkodott 

erről: ’Minden mozgás mintegy tükör-

ben mutatja a belső embert. Megmu-

tatja lelki életünk hullámzásait, továb-

bá a velünk született, vagy szerzett, 

állandó tulajdonságokat. Jellemző a 

testi karakterre, vérmérsékletre, ösz-

tönéletre. Az ember egész személyisé-

gére. Rávall a művészi fantáziára, 

éppígy megmutatja a lelki megkötött-

ségeket, gátlásokat, az elleplezett gon-

dolatokat és érzelmeket, ha a mozdula-

tok nyelvén értünk.’ 

 

 

Az univerzális táncművész, Ladányi 

Andrea – reprodukció a könyvből 

 

A mindennapi kommunikáció mint-

egy kétharmada nem verbális, így az 

ösztönös mozdulat a hétköznapokban 

is többet árul el a személyiségről, mint 

az átgondolt beszéd. A karakterek élet-

jele a gesztus, ez az, amiben a belső 

életünk megnyilvánul. A tánc pedig a 

lélek térbe lendült szervi beszéde. A 

tudáson túli területekről érkező képek 

láncolata, saját titkaink megjelenítését 

lehetővé tevő forma. A színház legköl-

tőibb formája.” 
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A szakkönyvek azzal kezdik a leírást, 

hogy a legősibb művészet a tánc volt: 

ének zene, szó és mozdulat. A varázs-

tánc bűvölet és esdeklés. A tánc után 

jött a beszéd, az ének, a történet. Az 

időbeli művészetek létrejöttük egyik 

legrégebbi módját tisztelik benne. De a 

tánc a legfiatalabb művészetek közé is 

tartozik, viszonylag későn lett önálló 

művészeti ág: a 18. században, a balett-

dráma kialakulásával. Sokáig a szóra-

koztatás egy válfajának és kellékének 

tartották (ám XIV. Lajos balett szerző-

ként s táncosként is szerepelt udvari 

balettjeinek előadásán; a tánc művészi 

teljesítményeit Voltaire és Stendhal is 

elismerte. Igaz, voltak olyan időszakok, 

mikor a táncban a jó erkölcsöt fenye-

gető veszélyt látták: egy 19. század végi 

féltudományos orvosi könyv szerint a 

meztelen lábak látványa szexuális el-

fajuláshoz vezet…)  

Isadora Duncan, ezt felelte, amikor 

megkérdezték tőle, „kitől tanult táncol-

ni?”: „Terpsichorétól. Azóta táncolok, 

amióta csak lábamra tudok állni. Egész 

életemben táncoltam. Minden ember-

nek táncolni kellene, az egész világnak 

táncolnia kellene. Ez mindig így volt, 

és mindig így lesz. Nem helyes, ha 

küzdünk ellene, ha nem akarjuk meg-

érteni ezt a természeti törvényt.” 

Ha a művészeteket a rögzítettség és 

közvetítettség foka szerint különböz-

tetjük meg: minél kevésbé tudjuk az 

alkotást rögzíteni, az előadó szerepe 

annál nagyobb. Az előadásra alkalmas 

művek közt legjobban az epika rögzí-

tett, több lehetőséget ad az interpretá-

cióra a líra, még nagyobb szabadságot 

kínál a dráma. Óriási a zenemű tolmá-

csolásának előadói szabadsága; egyene-

sen szükségünk van az előadásra: egy 

zeneművet csak a zeneszerző, karmes-

ter és zenész élvezhet a partitúrából. 

Tóth Dénes úgy véli: „Előadás előtt 

sosem érdemes elolvasni a rendezői 

nyilatkozatokat, s különösen kerülen-

dő a táncművek szavakban összefog-

lalt tartalmi kivonata. A mozgásművé-

szetben (ahogy a zenei színház eseté-

ben) verbális mankók nélkül is hatnia 

kell az ’objektivált’ gondolatoknak és a 

kommunikációra képessé tett érzel-

meknek.  

 

 
’A jelek fontosabbak az 

üzenetnél.’ 
 

 

A táncszínpadon látottakat hiábava-

lóság magyarázni, hiszen azokat nem 

érteni, értelmezni kell, hanem hagyni 

hatni magunkra. A jelentés a műalko-

tásba bele van titkolva – állapította meg 

Goethe, s valóban: nincs tánc sem (ha 

mégoly elvont is) jelentés nélkül. Vi-

szont – hivatkozzunk itt Adyra –, aki 

szimbólumot fejt meg, a saját kárára 

teszi. De ha engedi hatni a szimbólu-

mokat (metaforákat, allegóriákat), olyan 

lelkiállapotba kerülhet, midőn képes 

túllátni önmagán. Midőn önmagába 

láthat. Persze a kompozíció leglénye-

gét talán egyedül az alkotó látja. De mi 

nézzük. S úgy nézzük, ahogyan azt ér-

zelmi hangoltságunk éppen engedi.” 
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A tánc ideje: folyamatos jelen. Nem 

vonatkozik a múltra és a jövőre. Min-

den a folyamatos jelen időben zajlik és 

hat: az élet és halál is. Bergson filozó-

fiája – a „még nem” és „már nem” elve 

– mintha egyenesen a táncművészet 

lényegére vonatkozna. 

S ezt a „még-nem és már-nem” álla-

potot rögzíti a fotográfus. Az estnek 

része volt az a rögtönzött tárlatvezetés 

is, mely a Máthé András által vezetett 

Debreceni Fotóklub tagjainak koráb-

ban már kiállított táncos képeit kísérte. 

Vannak képek a könyvben is. A 76. 

oldalról idéztem föl az allegorikusan is 

értelmezhető fotográfiát:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A Független Társula-

tok Laboratóriumainak 

vegyes gyümölcsei” – 

2009-ből.  

 

A porondon cseresznyeszemek, túl-

érett, fonnyadt alma táncosnő hátul, 

elől egy félmeztelen sellő, körtemel-

lekkel. A tánc és a meztelenség kérdé-

séről is hosszan lehetne beszélni…  

Faggattam is Dénest, de ő A lélek és 

a tánc című versemmel válaszolt.   

S ha meztelenség, úgy szabadság is. 

A Bilincsek leoldása – s itt a második 

kötetét is fölmutathatjuk a sorozatnak, 

a Palasovszky Ödönről írott monográ-

fiát. Az „avantgárd hercege” mozgás-

színházi törekvéseinek fontos jelzője 

volt a Bilincsek, melyet Tóth Dénes a 

szabadságról szóló tánckölteménynek 

nevez. Mert a mozgásdráma az emberi 

kapcsok (és nem csak a kapcsolatok) 

mélyebb értelméhez közelít. A szimbo-

likus ábrázolásra, a mozdulatok ösz-

tönértelmére nagy hangsúly helyező-

dik, díszletek nélkül, „emberkulisszák-

kal” – ahogy a szerző fogalmaz. Majd 

Palasovszky ekként: 

 

„A Bilincsek és a további mozgás-

drámák a pantomim új fogalmazásai 

voltak. Azt lehet mondani, hogy a 

»gerjesztés« volt a sajátjuk. Nem csak 

a gyönyörködtetés volt a feladatuk. 

Nem is csak tanítani akarták a nézőt. 

Mélyre ástak. Mélyről felszakadozó 
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érzelmeket, emlékeket, gondolatokat 

forrósítottak át, melyek forróságukat, 

töltésüket továbbadták, besugározták 

az egész embert. Későbbi összdrámá-

inkat, »lényegretörő« kórusdrámáin-

kat is hasonló törekvések jellemezték.” 

Amit a mozgásról ír, egy mai moz-

gásszínházi elképzelés magja lehetne: 

„Nem a táncból kell kiindulnunk, nem 

is a színészkedésből, hanem a termé-

szetes emberi mozgásokból, a lelki 

emóciók ösztönös megnyilvánulásai-

ból. Ezeket fejlesztjük pantomimiku-

san, cselekményes játékká vagy rit-

mikus mozgáskonstrukcióvá...” 

A tánc eleve a lemeztelenedés. A test 

formáiban nem a test van jelen, még 

csak nem is a testiség, hanem az elvo-

natkoztatás és az elragadtatás anyagi 

formája a test. Persze, kiváló antropo-

lógiai tanulmányokat lehet írni a test-

ről (a társadalom kicsinyített másáról) 

a társadalmi viszonyok metaforájaként. 

A művészi testképek (az aktok) első-

sorban azt szolgálják, hogy a női test 

révén az ember és világ – a múló em-

beri test és az örökkévaló szellem, a 

földi és az isteni, transzcendens szép-

ség – kapcsolatát kifejezzék. A múlóba 

örökkévaló gondolatokat, az érzékekbe 

pedig érzelmeket fogalmaztak. Mind-

azonáltal a test nemcsak a szépség és 

tisztaság, hanem az erkölcstelenség, a 

bűn, a múlandóság képi kifejezője is, 

egyszerre az isteni szférák és a boszor-

kányos romlottság hordozója. A művé-

szi testábrázolások vizsgálata így nem-

csak esztétikai, de morális és filozófiai 

kérdéseket is hordoz.  

A LÉLEK ÉS A TÁNC 
 

 

 

Lefordult az égről a hold, 
faágra ült: fehér madár. 

Asszony-szűz nőt ki a csendből, 
lüktet az éj, s formát talál. 
 

Felnő a nő, fel az égig, 
táncba lendül meztelen-szép, 
poklot játszik, Istenre lel, 

s földet ér a meztelenség. 
 
Csípőjéhez simul a tánc, 

s ő is benne van a táncban. 
Teste mintha máshol lenne, 
karjában halott halál van. 
 

Alvó fákkal szeretkezik, 
lépked, súlyát fű nem érzi. 
Örök formába nyílt combja  

közt a lélek álmát vérzi. 
 
Melléhez öleli magát, 
mintha maga lenne tánca, 
mintha kígyó... mintha angyal... 
megszületve halna táncba. 

(1996) 

 

Szerdahelyi István esztétikai érték-

ről írott könyvében olvassuk, hogy a 

szépség tulajdonképp az emberi lénye-

get, tehát a szabadság érzetét fejezi ki. 

Koroktól, társadalmaktól függően más 

és más teremtette meg a szabadság 

képességét. A szépség tehát az emberi 

szabadság érzéki megjelenése. 
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A meztelenség, a sejtetés, az erotika 

szimbolikus, tehát funkcionális alkal-

mazása szükségszerűvé lesz a táncban: 

két alapvető ösztönünket, az eroszt és 

a tanatoszt, a szerelem- és a halálösz-

tönt mozgósítja, szimbolizálja és jele-

níti meg. A szépséget – mint születést 

és halált – az emberi testtel jól ki lehet 

fejezni. S épp a tánccal, mozdulattal, a 

mozdulat halálával, melyből halálának 

pillanatában létrejön az új mozdulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cívis Tánc-

egyesület tagjai 

– két műsor-

szám között 
 

Hamvas Béla írta – többször idéztük 

már –, hogy szépség ott születik, ami-

kor valami meghal. Abban a pillanat-

ban érzékelhető, mikor az eltűnő je-

lenség a legmagasabb létezési szinten 

van. Amikor valami a maga tökéletes-

ségében még felragyog, mielőtt meg-

szűnik. „Szépség ott létezik, ahol fe-

szültség támad a pillanat és az időtlen-

ség között. (…) A meghalás és a szüle-

tés pillanata együtt, valami, ami fölött 

már az idő nem győz” – de megsem-

misül. A szépségnek ezért van tündök-

lése, csábítása, melankóliája, mélysége 

és tragikuma. Ezért érezzük az extázis-

jelleget a meztelenségben és a táncbeli 

lemeztelenedésben. Ha valami meg-

hal, s ezt a legmélyebben átéljük, és e 

legmélyebb átérzésben megtisztulunk 

(megszabadulunk vágytól, félelemtől), 

valamilyen katarzist élünk át. A meg-

semmisülés pillanata azért katartikus, 

mert fölcsillantja az új élet lehetőséget. 
 

 

Hogy valami nem volt, hanem lesz. 

Ez a bizonyos „meghalás és születés 

pillanata együtt, ami fölött az idő nem 

győz”: ez a tánc. A tánc – folyamatos 

jelen idejével, a születés és halál szün-

telen harcával és kibékítésével –, visz-

szavezet az úgynevezett „archaikus ős-

időbe”, legyen szó bár a legmodernebb 

táncfölfogásokról is. 

(A szövegmontázsokat kísérő fotókat 

Máthé András, Oláh Tibor és Ozsváth 

Sándor készítették) 
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KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ESEMÉNYEK 
 
 

 

MIT VIRÁGZIK A LÓ SZEME? 
 

 

Az örmény származású, Hajdúszoboszlón élő Deák Nonna kiállítását 

nyitottam meg szeptember elején a Szoboszlói Galériában. A művész már 

2008-ban is bemutatkozott a debreceni Méliusz Központban (ahol az idén 

februárban újra kiállított), s a Néző • Pont három évvel ezelőtt méltatta 

munkáit. Új, hajdúszoboszlói összeállításával most meglepett az alkotó 

– a megnyitó szerkesztett szövegét a Szókimondó című folyóirat októbe-

ri száma közölte, alább csak néhány, a címben foglalt, metaforikus kér-

dést is érintő vonatkozásra térek ki.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lovak – Deák 

Nonna grafikái 

 

Deák Nonna most elhagyta a szülőföld 

motívumait és témáit, de megtartotta 

a lovakat, s gyarapította virágait. A ló 

nála egyszerre szimbólum és metafora. 

Képei példázzák, hogy nem indokolt a 

szimbólum és metafora Umberto Eco 

szerinti különválasztása. 

Eco – a La Mancha és Bábel között 

szimbólum fejezetében – a metaforát 

nem sorolja a szimbolikus kategóriá-

jába. A metaforikus kifejezés szószerin-

ti értelmében „vagy hamis, vagy furcsa, 

vagy értelmetlen”. Ezzel szemben a 

szimbolikus mód „világos és vitathatat-

lan” folyamatokat jelöl; a jel képpé 

(egyazon dolog két részéből: jelképpé) 

változik a felismerő értelem-összeillesz-

tés során. Deák Nonna lovai, virág-

csendéletei s városképei viszont ugyan-

úgy lehetnek jelképes és allegorikus, 

mint metaforikus kifejezések. 

Ha azt mondjuk: „virágoskert a ló 

szeme”, ez a kijelentés, mint metafora, 

első hallásra valóban hamis, mert nem 

virágoskert; értelmetlen, mert hogyan 

is hasonlíthatnánk egy virágoskerthez 
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a ló tekintetét? Mondhatnánk: „a ló 

tekintete mosolyt virágzik a szélben”, 

vagy: „mosolyog a ló” – a virághason-

latot magyarázzuk, illetve egy ember-

hasonlatot indítunk az útjára. Lassan 

elhagyjuk a lóra jellemző jegyeket, így 

a hiányos metafora felé haladunk, csak 

a két azonosított dolog egyikét nevez-

zük meg. 

Ugye, a népdalokban sem a virágot 

jelöli a „rózsám”, hanem a szerelmest? 

S ugye, Deák Nonna csendéletein sem 

csak virágokat (vagy gyümölcsöket és 

tárgyakat) látunk, hanem élethelyze-

teket, emberi érzelmeket, viszonyokat, 

reakciókat és interakciókat is?! 

Deák Nonna hasonlatai és azonosí-

tásai (hiányos metaforái) fontos részei 

az identitáskonstruálásnak. A képek-

kel újrajárva az önmeghatározás tér- 

és időlabirintusait, a művész a saját 

sorsát is kutatja. Reprezentációjában 

az ábrázolás szerepét átveszi a helyet-

tesítés – a valóság rekonstruálásából 

született művészi elképzelés; egy pilla-

natnyi hangulat vagy egy eltűnő érzés 

kifejezése egy konkrét ábrázoláson át. 

Az emlékezést/emlékteremtést a kép-

alkotás helyettesíti, az időbeli és térbe-

li távollétet a mű idő- és térbeli közel-

léte váltja föl. 

Deák Nonna, a képi illokúciós aktus 

során, az elbeszélt tárgy megnevezésén 

túl a kép történetébe belehelyezi ön-

magát. Cselekvése érték-racionális, és 

az affektív mozzanat fölülírja a tradici-

onális késztetést. Ezért is izgalmasak a 

szoboszlói városképek (főtér, harang-

ház és strandbejárat – három emblé-

ma a városból). A gyermek- és ifjúkor, 

a szülőföld képei most hiányoznak, s 

ezért is vallomásértékűek a szoboszlói 

városenteriőrök. Deák Nonna már a 

sorsa szerves részeként vallja és vállal-

ja a várost. A nosztalgia szomorúságát 

fölváltotta a jelen idő boldogsága. 

Ezt sugározzák egyébként a csend-

életek, a virágok. Az érzelemgazdagsá-

got, az indulat-megszelídítést. Szirmok 

és színek ragyognak, tündöklik a lélek. 

Noha a virágképe csendélet, a virágok 

mégis zenélnek. Már hogyan zenélhet-

ne egy virág?! – kérdezhetik a metafo-

rában kételkedők. 

Apró dallamfoszlányok után szólal 

meg a mélyhegedű, a fuvola s zongora, 

a capricciók után szonátákat fú felénk 

a lég; majd szimfóniát játszik az egész 

nagyzenekar. Mindegyik hang (virág) 

intim és személyes, mégis felröppen-

nek az égbe, összekötik a csillagokat, s 

szertekürtölik, hogy élni jó…  

 

 

 

 



NÉZŐ • PONT – 2011/DECEMBER – VI. ÉVFOLYAM, 43. KÖTET (30. MEGJELENÉS) 
 

 

 
480 

 

„EGÉSZSÉGES VÁROS” 
 

Felavatták Kádár vitéz  
lovas szobrát  

Berettyóújfaluban 
 

 

 

 

Györfy Lajos tízedik köztéri 

lovas szobra a Kádár vitézé 
 

Berettyóújfalu közösség- és városépítő programja „egészséges város” néven futott, s 

célmeghatározása szerint a rehabilitációt „mind természeti- és épített környeze-

tében, mind lakosai s közösségei tekintetében” meg kívánta valósítani. Az „egész-

séges város” nemcsak a kellemes lakóhelyet és az ösztönző gazdasági környezetet 

jelenti és teremti meg, és nemcsak az új kezdeményezéseknek nyit utat, hanem a 

civilizáció látható nyomai, külsődleges megnyilvánulásai mellett a belső lényegre, 

magára a kultúrára is koncentrál. 

A szeptemberi projektzáró alkalmával felavatott Kádár vitéz szobra sok szem-

pontból jelképe lehet az egészséges városnak. Nemcsak a rehabilitált újfalui köz-

pont része, de a közösség emlékezetének megtestesítője is. A megtartó és erőt adó 

hagyományokra való emlékezés „intézményesített” státusza. Olyan, felelős, cse-

lekvő-kész egyénektől elinduló, civil szervezet által felkarolt, a város és a képző-

művészeti lektorátus által is támogatott kezdeményezés eredménye, mely a pél-

dakép keresésével maga is példaként szolgálhatja a közösség értékművelését. 

A Kisfaludy Társaság az 1846-ban meghirdetett pályázatán már követendő pél-

daként említette meg Kádár vitézt: Toldi Miklós és Mátyás király mellett. A Kádár 

vitézről szóló, a néphagyományból ismert történet a históriás énekköltészet egyik 

legnépszerűbb alkotása lett. A történet hőse, Kádár István II. Rákóczi György 

katonája volt, aki Berettyóújfalu határában esett el. A hagyomány újjáélesztéshez 

hozzájárult a Kádár-halom régészeti feltárása és a Kádár vitéz emlékezetével 

kapcsolatos, múlt század eleji ünnepség. 

Kádár vitéz szobrának megalkotásával a magyar történelem egy hősi, önfelál-

dozó alakja támadt fel a feledésből, és így bekerülhet újra a nemzeti köztudatba. 

Győrfi Lajos szobrászművész tízedik köztéri lovas monumentumában is hű ma-

radt a figurát megelevenítő tisztasághoz, szépséghez és erőhöz. „Egészséges szob-

rot” alkotott, egyensúlyteremtő köztéri művet hozott létre. A tradícióhoz alkal-

mazkodott művészileg és a köztéri szobor funkcióját tekintve is. A lovas figura 

eleve szól az egymásrautaltságról, s ez magában foglalja a bizalmat is.  Szimboli-
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kusan tanúskodik a haza, a hon védelméről. Ennek kódja az emberi, a közösségi 

magatartásmintában rejlik. Kádár vitéz a földrajzi hazát védte, és azok, akik Ká-

dár vitézre a szoborral is emlékeznek, a szellemi hazát védik. 

A hagyomány szerint Kádár vitéz 200 lovasból álló hajdúcsapattal próbálta fel-

tartóztatni a sokszoros túlerővel támadó, Rákóczi Györgyöt büntetni akaró Szejdi 

basát. Az újfalui malomgátnál történteket a török idők egyik legszebb emberi 

helytállásaként emlegetik.  
 

 

A mai idők helytállása 

más ütközeteket kíván 

tőlünk. Meg kell küz-

deni a felejtéssel, cse-

lekedeteinkkel adva 

hozzá magunkat a 

jövőhöz. 

 

 

 
KÖZÖSSÉGEK SZÍNEI ÉS TEREI 

 

Az V. Hajdúdorogi Kulturális Napok rendezvénye: 
a művésztelep 11. idényének záró kiállítása 

 

  

A művésztelepek/alkotóközösségek újfajta szerepvállalási lehetősége-

inek vázlatához a helyi példa mellett érdemes fölidézni az e téren meg-

lévő örökséget is. Ennek oka egy szokatlan megoldás: az idén nyáron 

két helyszínen zajlottak a hajdúdorogi művésztelepi események. Pár-

huzamosan, s mégis közösen folyt az alkotómunka Hajdúdorogon és 

romániai testvérvárosában, Steiben (a program finanszírozását egy 

közös, határokon átnyúló pályázattal sikerült megoldani). 

 

A modern művésztelepi mozgalmak 

kibontakozásakor (a francia Barbizon-

ban) a művészek a hivatalos, akadémis-

ta irányokon való kívülállást is hang-

súlyozták; később az impresszionisták 

működtették a Függetlenek Szalonját; 

Van Goghnak kétszemélyes „művészte-

lepe” volt Arles-ban – ahová Gauguint 

hívta meg –; Magyarországon is azért 

jöttek létre művésztelepek, mert ezzel 

a kollektív „kivonulással” vélték meg-

valósíthatónak önmaguk meghatáro-
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zását, kiteljesítését. Ilyen volt a nagy-

bányai, majd az onnan kiváló Hollósy 

Simon által létrehozott técsői művész-

telep; a Hortobágyi Kolónia (és még 

sorolhatnánk… – közben a Kecskeméti 

Művésztelep éppen a főiskolai stúdi-

umok kiegészítését is fontos céljai közé 

sorolta). 

 

Ugyanakkor a kivonulás vagy kívül-

állás az élet és valóság mind teljesebb 

megismerését szolgálta. Jó példa erre 

a magyar szecessziót a maga eredeti-

ségében útra indító Gödöllői Művész-

telep, amely a népművészetet és ipar-

művészetet kívánta a magas művésze-

tek rangjára emelni. Ám kisebb vagy 

nagyobb, hasonló életelveket, művészi 

fölfogást valló alkotók közösségéről volt 

szó minden esetben; sőt, a művészte-

lepi „kivonulás” az 1960–70-es évek-

ben a határon túliak és az anyaorszá-

giak kapcsolatát, majd a nemzetközi-

séget (megint csak valamilyen közös-

ségformáló eszményt) erősítették.  

A hajdúdorogi példa az együttmű-

ködő közösségekkel igyekszik egyrészt 

az önmeghatározásokat egy földrajzi s 

nemzeti kereteken túlmutató dimenzi-

óba emelni, másrészt a közösség gon-

dolatát is kiterjeszteni. S noha mind-

két helyen más-más jelenti a közösség 

(művészi) erejét, az értékek nem kike-

rülik egymást, s nem 

párhuzamosokként 

futnak egymás mel-

lett a végtelenbe, de 

összetartanak, előbb-

utóbb egymásból is 

táplálkozni tudnak. 

 
 

Az Istenszülő 

(részlet); a romániai 

Lucica Frese Hajdú-

dorogon készített 

márvány és tűzzo-

mánc munkája 

 

Ezért van (vagy lehet) más kiterje-

dése az ilyen együttműködésen alapu-

ló önmeghatározásnak, mint a klasszi-

kus kivonulásnak vagy a sziget-létnek. 

Közben azonban az identitások soha 

nem fognak keveredni, sokkal inkább 

markánsabbá válnak. A másik tisztele-

te erősíti az öntiszteletet, a kognitív és 

esztétikai igények is képessé válnak a 

transzcendens kiterjedés vagy betelje-

sülés felé való továbblépésre az ember 

motivációs rendszerében. Mindezeken 

túl: a művésztelep alapítása, működte-

tése nemcsak közösségképző és kultú-

raalakító, hanem szimbolikus cseleke-

det. Egyébként is fontos motívum a 
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város önmeghatározásában a szakrális 

tér hangsúlya. A művésztelepi közös-

ség létrejötte (s még előtte: a városban 

folyó művészeti oktatás gyakorlati és 

stratégiai presztízse) a szakrális terek 

nyitottságát emeli ki; az alkotótevé-

kenység a kulturális hasznosság és – 

az esztétikain túlmutató – etikai szép-

ség funkcióit erősíti, amely közösségi 

normaként épül be a hétköznapi cse-

lekedetek sorába.                            

A művésztelepi szokásrendet követ-

ve: nemcsak a hajdúdorogi gyűjtemény 

gazdagodik folyamatosan az alkotók 

által a városnak adományozott műal-

kotásokkal – s már a stei gyűjtemény 

megalapozása is elkezdődött –, hanem 

születik valamilyen közös munka is. A 

korábbi években egy életfán munkál-

kodtak a meghívott alkotók, melyet a 

– művésztelepnek otthont adó – Szent 

Bazil Oktatási Központ épületében  

helyeztek el. S a korábbiakhoz hason-

lóan: Morelli Edit Ferenczi Noémi-

díjas tűzzománc készítő művész veze-

tésével vesznek részt a kollektív mű 

elkészítésében. Ő „álmodja” a témát, s 

ez Hajdúdorogon most (illetve még) a 

négy évszak volt. Az idei, nagyméretű, 

több részből álló zománc kompozíció 

szerves folytatása az elmúlt évben 

megkezdett sorozatnak, mikor a Nyár, 

az Ősz és Tél készült el. A sorozat idén 

egészült ki a Tavasszal. 

 

 

 

A Morelli Edit vezetésével készített 

idei közös tűzzománc mű: a Tavasz 

Az évszakok nem csak önmagukban 

szimbolikusak, s nem is csak a négy 

évszak egésze hordoz jól megfogalmaz-

ható allegorikus jelentést. 
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Az a tény is jelképes, hogy a Tavasz 

készült utolsóként. A születés, az újjá-

születés képe zárja egészbe az élet és 

természet nagy körforgását. Hiszen 

nincsen végérvényes befejezés, csak 

mindig megragadható kezdet van. A 

Tavasz méreténél fogva is nagyobb és 

jelentősebb mű a másik három év-

szaknál – a tavasz gyermeke a többi 

évszak. Mondhatni: a tavasz, a Szüle-

tés magának az időnek is az Anyja. 

 

Igaz, a kiállítók és a kiállított művek 

nagy száma nem teszi lehetővé a mun-

kák külön elemzését, értelmezését és 

részletes értékelését, e mű (s az évszak-

sorozat) – melyben valamilyen módon 

mindenki keze és gondolata, szelleme, 

lelke és érzelme, ötlete benne van – 

megkívánja, hogy jobban körbejárjuk. 

E körbejárás során feltűnik az évsza-

kok jelképes szerepe és ereje például 

abban, hogy a négy kompozíció mind-

egyike antropomorf, ember-alakú. Ez 

talán természetes, hiszen az organikus 

(szerves) szemlélet nemcsak kozmikus, 

hanem humanitás-központú; egyszer-

re tekint az égbe és a lélek mélyére, az 

időtlenség és az örökkévalóság pere-

mén egyensúlyozva. 

(A másik kollektív munka egyébként 

egy Istenszülő – Madonna gyermeké-

vel – rekeszdomborítás volt.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„… a tavasz 

gyermeke a többi 

évszak. Mondhatni: 

a tavasz, a Születés 

magának az időnek 

is az Anyja…” 
 

 

A testvérvárosban is készült kollek-

tív mű, ott az idei téma a Címer volt – 

Hajdúdorog és Stei identitásemblémá-

ja került egymás mellé: egy tűzzománc 

és egy fafaragásos címer; itt a hajdú-

dorogi, Romániában a stei címer ké-

szült tűzzománc technikával. Ugyan-

akkor sejthető, hogy a festett attribú-

tumok és kerámia használati eszközök 

is magukban rejtik a „címerjelleget”. 
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A formák, a díszítések a helyi hagyo-

mányt őrzik, s a közösségi múltörök-

séghez való odafordulásban a művé-

szeti kommunikációs értékracionalitás 

kap kiemelt szerepet. A címer ebben a 

formában is az egyén, a család, a kö-

zösség „szellemi portréját” adja.   

Noha az összekötő szellem közös, a 

műfajok és a technikák között jelentős 

eltérések mutatkoznak. Arról az egyik 

szervező művésztanártól, Monostory 

Viktória tűzzománc művésztől értesül-

tem: Romániában most ismerkedtek a 

zománccal, az ottani alkotók elsősor-

ban a kerámiakészítésben jeleskednek. 

Ugyanakkor a kerámia és a zománc is 

megkívánja az anyaggal folytatott pár-

beszédet, jelképesen visszanyúlva a 

teremtésig, a világot formáló őserőkig, 

a földig és a tűzben-tisztulásig. 

Nem változtat a művek párbeszéd-

készségén a tény, hogy a Móra Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény dísztermében be-

rendezett kiállításon az egyik oldalt a 

Hajdúdorogon, és szemben a Steiben 

készült művek láthatók. A párhuzamos 

vonalak eleve a másik közösség színes 

pontjaiból húzhatók meg; és nemcsak 

a két művészteleprész, de a különböző 

technikák s felfogásmódok, az alkotók 

és nézők, vagy a generációk, mesterek 

és növendékek, professzionális, illetve 

amatőr alkotók is párbeszédet foly-

tatnak egymással. 

A 2001-ben alapított (Üveges Mária 

Éva által elindított), idén 11. alkalom-

mal rendezett Hajdúdorogi Művészte-

lepen (a tradíció, illetve az adottságok 

miatt – itt működik a régió egyik leg-

jobban fölszerelt tűzzománc műhelye, 

nagyteljesítményű égetőkemencével) 

az ikon(festészet) műfaja s a tűzzománc 

technika került a középpontba. Lehe-

tőség van olajfestésre, az ikonográfiai 

hagyományok megkívánta, klasszikus 

tojástempera alkalmazására, s néhány 

éve a sokszorosító grafikai (linómetszet 

és rézkarc) munkák készítésére. A telep 

kiemelt célja – amint a nacionáléból 

kiderül – a zománcművészeti hagyo-

mányok megőrzése, az új lehetőségek 

kidolgozása, a közösségi művészet mai 

lehetőségeinek keresése, irányzatokhoz 

és stílushoz való elköteleződés nélkül. 

Sőt, a hely szellemének szakralitása 

a bizánci ikon tradícióinak folytatásá-

ban csak részben figyelhető meg, erő-

sebb a szándék, hogy a szent képmás 

ábrázolása helyett az immanens földi, 

profán létben és annak motívumaiban 

találják meg a művészek a transzcen-

dens megemelkedés lehetőségét.  

A virágban, a növényi növekedésben, 

a madarak és pillangók röpülésében, 

vagy a ráutaló gesztusokban: az imára 

kész, Napot rejtő kézben, a kapcsolat-

kereső helyzetben és a kiáradás, másik 

irányból a kitöltetés nyitottságában. 

Mert nyitott könyv a lét, csak terem-

tő Betűit kell megtanulnunk. 
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HAJDÚDOROGI  
TORONYNAPLÓ 

 
 

 „AHOL AZ ÉG  
ÉS A FÖLD ÖSSZEÉR” 

(október 13.) 

 

 

Két héttel a vajai művésztele-

pi kiállítás után vagyunk, de 

még (fél órával) a hajdú-

dorogi előtt: Monostory Vik-

tória műtermében, ahová az 

alkotó egy későbbi, tartalma-

sabb szemle, illetve annak 

reményében hívott, hogy 

elvállalom önálló, debreceni 

kiállításának megnyitását. 
 

Örömhírvétel (Angyali üdvözlet) – 

Monostory Viktória zászlóképe 

 

lent: Szent György-ikonja 
 
 

Monostory Viktória Sátoraljaújhelyen szüle-

tett, s még innen ered a szakrális művészetek 

iránti vonzalma. Tanulmányokat folytatott a 

Nyíregyházi Főiskola olasz-rajz szakán, majd 

a Pécsi Egyetem Művészeti Karán. 1991 óta 

Hajdúdorogon él, s tanít a görög katolikus 

gimnáziumban.  

A keleti keresztény művészet, az ikonfesté-

szet iránti elkötelezettsége a püspöki székhe-

lyen teljesedett ki. Munkái görög katolikus 

templomokat díszítenek (Tégláson, Debrecen-

ben, Kokadon, Fábiánházán, Nyíracsádon, 

Nagyecseden, Balkányban, Komlóskán, Ópá-

lyiban, Nyíregyházán).  
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15 éve fest ikonokat, munkáit többféle 

technikával készíti – fára: tojástempe-

rával, zománcikonokat éget, mozaik-

ikonokat rak össze, dolgozik üveggel, 

komponál textilre, valamint rézkarco-

kat és freskót is készít. Az ikonfesté-

szet reneszánszát maga is bizonyítja: 

mert a műfaj nem tűnt el Bizánccal, 

sőt, nem is sajátítja azt ki szigorúan a 

görög katolikus vallás. 

 

 

Örömhírvétel – Monostory Viktória 

üvegfestménye 
 

Az ikonok szakrális fegyelme mellett a szecessziós játékosság, a forma szabad-

sága is egyre jobban föltűnik Monostory „világi” témájú munkáin. Itt az évszakok 

és a női szerepek értelmezésére figyelhetünk: Mária (az Istenszülő) hétköznapi 

emberarcát mutatja – a tavaszban fogant szentség szenteli meg, hordja ki az Időt. 

Gyarmati Rudolf – aki egyrészt a kultusz és a kultúra mély összefüggéseire hív-

ja föl a figyelmet, mondván, hogy az ikonfestészet nem elsősorban művészet, 

hanem kultusz – a forma és a szabadság finom játékát véli olyan mozzanatnak, 

amely nagyon is emberi az ikonfestészetben. Ez a szabadság azonban „nem az, 

ami a személy esetlegességeit helyezi előtérbe. Ez a személyesség az Istennel való 

találkozás személyessége, amelyben 

az emberi lét döbbenete tárul fel a 

közönségességgel szemben. Az emberi 

lét döbbenete a személyiség léte is. Az, 

hogy személyes formája van minden 

egyes Isten-élménynek, mégis annyira 

ragyogóvá válhat egyszer az ember, 

hogy az magyarázat és térítés nélkül is 

fényt hoz mindenki számára.” 
 

„Ahol az ég és a föld összeér”  

– ikon-vándorkiállítás Monostory 

Viktória munkáiból (részlet a 2010. 

évi pécsi templomtárlat plakátjáról; 

a kiállítást Nagy Márta bizantinoló-

gus nyitotta meg)  
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Monostory Viktória szintén ezen az úton jár. „A test és lélek kettősségét hordo-

zó ember az ikonban megtalálhatja önnön létének megszentelését: a test formája 

és a lelki lét egysége a megmagyarázhatatlan fényben jön el hozzánk, ami nem 

mechanikus utánzás, hanem imitatio Christi, Krisztus követése.” Az ikonfestő 

szabadsága nem a festő személyének előtérbe tolakodásával nyílik meg, hanem a 

szentség értelmezésének árnyalásával. „Az örökölt forma támasza egy ugródeszka 

a szentség egyre mélyebb, személyes megértéséhez.”  

Firtl Mátyás a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Iskolába hívott ikonkiál-

lítás megnyitóján mondta, hogy „az ikon több mint művészeti alkotás. Az ikon: 

hitvallás. Nem pusztán a Megváltó, az Istenszülő Mária, vagy a szentek képi ábrá-

zolása, hanem Szent Pál apostol szavaival élve: az ábrázoltaknak a ’,másik létben’ 

megjelenő formája. Az ikon ablakot nyit a ’,másik világba’: Isten országába.” 

Nagy Márta bizantinológus az ikonfestő egyéniségét abban is megnyilvánulni 

látja, ahogy a hagyományt időszerű utalásokkal árnyalja, gazdagítja a művész. Ez 

Monostory Viktória tematikájából is kitűnik: megfesti a hagyományos ikonográ-

fiai típusokat (Fájdalmas Krisztus, Platytera Isten Anyja, Damaszkuszi Szent 

János) s az ikonfestészetben korábban nem ábrázolt szenteket (Assisi Szent Fe-

renc, Szent Rita). A nyugati szentek ikonszerű megjelenítése, a nyugati művé-

szetben ismert attribútumokkal (Ferenc galambbal, Rita korsóval) túlmutat a 

művészet terrénumán: az alkotó a keleti és nyugati keresztény egyházak közele-

dési vágyát manifesztálja. S tematikai „időszerűségük” van a magyar szenteknek 

(Szent István, Szent László, Szent Margit, Szent Piroska). S van még egy aktuali-

záló vonulata Monostory Viktória ikonjainak. „Az Isten Anyja-ábrázolások közt 

föllelhető egy olyan Hodigitria-típusú ikon, melynek előképéül (…) a Sátoraljaúj-

hely görög katolikus templomában álló ikonosztázion 1759-es barokkos díszítésű 

trónusikonja szolgált” – írja Nagy Márta, hozzátéve: más magyarországi előkép 

nyomán is dolgozott, többször megfestette a csodatévő máriapócsi kegyképet. „A 

magyarországi görög katolikus előképek nyomán készített kortárs ikonokban a 

helyi hagyományok iránti kötődés rejlik, és a magyar görög katolikus identitás 

manifesztálódik az ikonok magyar nyelvű feliratozásában is.” 

S noha az ikonfestők nem írják alá munkáikat – a művet nem tekintik saját-

juknak, ők csak eszközök a felsőbb szándék megvalósításában, melynek eredmé-

nye a mű –, az alkotó személyiség jegyei azonban megjelennek a képeken. Az 

említett tematikában (melyben nagyobb szerepet kap a nőiség), a stílusban és a 

fehér fény szimbolikus alkalmazásában, a két világhoz való tartozásban, az eget 

és földet kötve össze – s ezt az angyalok is üzenik. „A Monostory-féle angyalok 

gracilisek, bájosak, kedvesek, az igaz lélek belső szépségét, az istenit sugározzák, 

és kivétel nélkül mindig mélyen alázattal hajtják meg a fejüket, az egész testüket.” 
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A LOGOSZTÓLAZ IKONIG – (október 14.) 

 
Wolfgang Wischmeyer: A logoszról, a 

mítoszról és az ikonról – az edesszai 

Krisztus-kép korai történetéhez. (Fordí-

totta: Baráth Béla Levente. In: Kustár 

Zoltán, főszerk.: Orando et laborando.  

A Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem 2004/2005. évi értesítője. 

DRHE, Debrecen, 2005. 177–190.) 
 

Az óegyházban a képekről vallott, hagyományos logosz-fogalommal szemben álló 

felfogás összefüggött „a hatalomhoz, annak fogalmához, koncepciójához és kon-

centrációjához való új viszonnyal”, de a 4. század közepére a keresztyénné váló, 

egyre szélesebb körben terjedő mítoszok recepciója is pozitív irányban változott. 

A mítoszok szereplői lettek Augustinus szent életű, aszkéta kortársai, a múlt idők 

szentjei, az apostolok és mártírok (köszönhetően az apologetikus-teológikus és az 

apostoli irodalomnak). Sőt, az olyan „kriminalizálódott életszférák” is megjelen-

tek, mint amilyen a mágia volt. 

A transzcendens mítoszként és ikonként volt jelen (kép, szerkezet vagy általá-

nosságban műalkotás jelentésében). Wischmeier-tanulmánya olyan (kopt kódex-

ből származó) szövegeket is idéz, melyek azt segítették elő, hogy a szentek képei 

elé nagy tömegek zarándokoljanak. „Egy olyan emlékezés felől, mely a mártíri-

umban a logoszra tett példás hitvallással kapcsolódott össze, a ’mártírium míto-

sza’ egy hosszan kerekített és kiszínezett passióba érkezett meg, és természetesen 

a mártírok képéhez, a maga liturgikus-ereklyetisztelő rendezésében.” A kultusz-

ban minden érzék „megszólíttatott”: a látvány (festészet), a hang (költészet), sőt, 

az illatérzékelés is (tömjénfüst gomolygása). „Ez a mártírok látható képén és az 

énekelt himnuszokon keresztül egy valószerűtlen, vagy sokkal inkább hierarchi-

kus, bennünket magasabb síkra emelő lelki valóságot jelenít meg egészen reális 

módon.” A szent iratok, szent férfiak, szent helyek, a mítoszok és a képek formá-

jában mindenütt maga a szentség mutatkozott meg. 

Az edesszai Krisztus-kép történetében a mítosz és az ikon egysége, egymást fel-

tételező volta is megtestesül, s magát a folyamatot a „mítosz 300 és 600 között 

lejátszódó testetöltési fokozatainak” nevezi a szerző. A korabeli leírásokban előbb 

csak egy apotropeikus, a várost és az embereket védő jézusi mondatról van szó, 

illetve az epigrafika és mágia hatástörténetében is jelentős Krisztus levélről – 

„Városod áldott lesz, és ellenség soha többé nem győzedelmeskedik rajta” – a 4. 

század végén történik említés, Eteira zarándoknő beszámolóiban, Krisztus hiteles 

képmásáról. „Amikor Anániás, a[z edesszai] levéltáros látta, hogy Jézus így 

A képábrázolásról beszélget-

tem Baráth Béla Levente 

egyháztörténésszel – ő hívta 

föl a figyelmemet a témában 

egy általa németből fordított 

tanulmányra. Alább ennek 

olvasatát közlöm. 
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beszél hozzá, akkor, mivel a király [Abgar] festője is volt, elhatározta, hogy 

készít Jézusról egy képet, melyet választékos színekkel festett meg, és magával 

vitte a királyhoz, az urához. És amikor Abgár meglátta a portrét, nagy öröm-

mel fogadta és egyúttal nagy tisztelettel állította ki egyik palotájában.” 

A legkorábban a 6. században keletkezett „Taddeus-akta” szerint viszont a ki-

rályi festő-levéltáros nem festhetett ilyen Krisztus-képet. Josua Stylites 507-ben 

írt krónikája ugyanis – melyben Edessza 503. évi ostromáról tudósít – a Krisztus-

kép mágikus-apotropeikus szerepéről a következő módon számol be: „Amikor 

Edessza lakosai rájöttek tökéletes tehetetlenségükre, akkor előhozták az Isten 

által festett képet, amelyet ember keze nem készíthetett, s amelyet Krisztus az 

Isten küldött Abgárnak, amikor ez látni kívánta Őt.”  

Ez a „panagia ikon”, későbbi nevén: „mandülion” segített a város ostrom alóli 

felszabadulásában. Niceai János krónikájában esett szó először a mandülionról, 

mint „Krisztus törülközőkendőjéről”, amely Alexandriában, Timóteus patriarcha 

idején (517–535) a kultikus imádat tárgya volt, s úgy vélték róla, hogy azt Krisztus 

a lábmosás során használta. De nincs szó semmilyen képről. Viszont az edesszai 

képnek is textil alapúnak kellett lennie, aminek „a nem kéz által létrehozott ké-

pekkel kapcsolatos, 6. században elterjedő elképzeléssel kellett összefüggésben 

állnia”. Wischmeier ehhez hozzáfűzi a 8. századi képrombolási küzdelmek során 

Damaszkuszi Jánostól származó, a Taddeus-akta alapján kifejtett, híres monda-

tot: „Krisztus egy kendőt vett a maga isteni és életadó arcához, melyen saját 

egyéni arcképének képmását hagyta hátra és küldte el Abgárnak”. 

Hannás-Anániás, a levéltáros tehát nem a kép készítője, hanem az a futár, aki a 

képet elvitte Abgárnak, abból a célból, hogy „ismerje meg Krisztust pontosan, a 

külső megjelenését, a termetét is, a haját is, és egyáltalán mindent”. A portré 

azonban „meghiúsult”, „mert más és más alakban jelenik meg, és megváltozott 

látvány, teljesen természetfölötti”. Ez Istennek az emberi tekintet számára meg-

ragadhatatlan voltát sugallja. 

Krisztus, „a szívek ismerője”, tisztában van azzal, hogy róla sem tud senki képet 

festeni, sőt, dogmatikailag, maga nem írhat semmit, csak szóbeli üzenetet adhat 

át, s ha képről beszélni lehet egyáltalán, az nem lehet kézzel készített ábrázolás. 

Graecus görög történész 9–10. századi leírásában is elmeséli Krisztus mosakodá-

sának és „képhagyásának” történetét, minekután „ikonja a vászonba nyomódott”, 

s a törülközőt adta át Anániásnak, hogy általa tudósítsa az őt küldő királyt.  

De mivel a vászonra a színtelen víz által került a „kép”, ez egyúttal azt is jelen-

ti, hogy „az ikonok színei esetlegesek, hiszen az egyetlen tökéletes kép színte-

len”. A színtelen kép mindazonáltal a mindenkori szent természetét teszi felfog-

hatóvá, melyet visszatükröz. 
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„NÉMA KIÁLTÁS” – AVAGY AZ EGYENSÚLY KERESÉSE 
 

Szabó András kiállítása a Kálmáncsehy Galériában 
 

 

A debreceni, István király téri református templom Kálmáncsehy Galé-

riájában még fél óra van a tárlatnyitóig. Körbejárva a teret, föltűnik, 

hogy az egyik festmény a paravánon kicsit megbillent, és nem is sikerült 

kiigazítani. Talán az akasztó helye néhány milliméterrel jobbra csúszott, 

ezért a kép balra billent. Nézzük a festmény címét: „Egyensúly”…      

 

Fokozott várakozással lapoztam Szabó 

András festőművész kiállításhoz készí-

tett fénykép-katalógusát. A várakozást 

a korábbi képek ismerete minősítette 

(a 2010-ben rendezett három önálló 

tárlata egyikét, „A fény felé” címűt, én 

nyithattam meg a Benedek Galériá-

ban; s még előtte kezembe adta a tollat 

egyik munkája, A zene szárnyalása a 

rácsok mögött, s vers született hozzá), 

illetve elgondolkodtatott a cím: „Néma 

kiáltás”. A tárlatanyag előzetes felcím-

kézése ugyanis legalább olyan árulko-

dó, mint maga a kép: a festőszándé-

kokról számol be, és megadja az első 

jelentést az értelmezéshez. Legelőbb a 

jelzős szóösszetételben rejlő kapcsolat 

jelzése állít meg. Az ellentétes jelenté-

sek nem kioltják, inkább fokozzák a 

jelentés erejét. Egyúttal – mert a „né-

ma” a „kiáltás” minőségét mutatja – az 

expresszív megnyilatkozás-jelzésből itt 

affektív meghatározás lesz.  

A kiáltás nem hallható, s nem azért, 

mert a külső zajok elnyomják azt, ha-

nem azért, mert maga a kiáltó fojtja el 

a hangját. A „néma kiáltás” így a nem-

hallhatóság helyett a ki-nemmondást 

jelöli. A hangnak azonban – az öröm 

vagy a fájdalom kiáltásának, a meg-

döbbenés vagy a segélykérés kiáltásá-

nak – meg kell valami módon fogal-

mazódnia, és a megfogalmazás színte-

re a festmény lesz. 

A hang és a szín egymást feltételező 

vagy egymást jelző kapcsolata újabb 

dilemma elé állítja a nézőt. Jelölhetik-

e a színek a hangokat, vagy fordítva? A 

szimbolista költészet szerint természe-

tesen jelölhetik (Magánhangzók szo-

nettje), az impresszionista szóképek, a 

szinesztéziák egyenesen a különböző 

érzéki területek egymással való ön-

meghatározásán alapulnak („lila dalra 

kelt egy nyakkendő”).  

Másrészt az a régóta visszatérő kér-

dés is fölmerül, hogy képes-e festészet 

a zene ábrázolására vagy a zenei minő-

ségek kifejezésére. Külön irányzatot 

képvisel az úgynevezett muzikalizmus, 

melynek alkotói valóban arra törek-

szenek, hogy zenét fessenek. Ez csak 

úgy lehetséges, ha a zene is képes a 

színek (színekbe oldódó impressziók) 

megjelenítésére, s noha kevés a példa 

erre, Debussyt szoktuk itt emlegetni.  
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Visszatérve a festészethez, a zenei 

minőségek kifejezésére elsősorban az 

absztrakt expresszionizmus képes – 

Szabó András pedig tudatosan vállalja 

és követi az orosz Kandinszkij öröksé-

gét –, így a nonfiguratív megközelítés 

azt az egyértelmű tényt erősíti, hogy a 

zene kifejezése nem egyenlő a zenei 

téma (vagy a zenészek) ábrázolásával.                         

A zene szárnyalása a rácsok mö-

gött című, föntebb említett képhez a 

következő két versszak született: 

 

Még nem hallom, csak érzem. 

Még nem látom, csak nézem. 

Még félek, még magam vagyok 

– árvák a szeplős csillagok. 

 

Ha megcsal minden dallam, 

ki vigyáz rám a bajban? 

Fektetném a fejem őszre: 

hadd játssza a szeretőmet… 

 

Hogyan furakszik ide ismét e vers? 

Az inspiráló képet nem látjuk a váloga-

tásban, ugyanakkor az Utazás a Hold-

ba című sorozat e játékosan szomorú, 

szimbolikus-expresszív mozgásos néző-

pontot, látásmódot, illetve komponá-

lást folytatja tovább. A rácsok mögül a 

határtalanság fogságába emelkednek a 

zenészekből átminősülő égi biciklisták. 

S talán különös az állítás: a zene egyik 

titokminőségét fogalmazzák meg ezek 

a képek is, az immanens és transzcen-

dens találkozásában, a látható képze-

let, az álmok és látomások világában.  

Az „utazás a Holdba” az éj történé-

seit rögzíti, tükörvilágra utal, a Nap 

fényére a Holdon – valamilyen médi-

umjelenségre, a közvetítettség állapo-

tára. S ösztönösen hozzáképzeljük a 

zenét a jelenetsorhoz, mert nem léte-

zik, hogy végtelen és végérvényes csönd 

vegye körbe az áloműrben az embert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó András: 

Utazás a Holdba 
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Transzcendens kommunikációt foly-

tatunk a megfoghatatlannal (a meg-

érinthetetlennel) s a hallhatatlannal (a 

Halhatatlannal). 

No, de Szabó András ennél konkré-

tabb útmutatásokkal szolgál. Az abszt-

rakciós művekhez sorolódnak a Liszt 

Ferenc-emlékévhez kapcsolódó képek 

(így a magyarságát is büszkén valló 

zeneszerző születésének 200. s halálá-

nak 125. évfordulójára emlékezik). 

Szabó Andrásnak Liszt zenéje adta 

az inspirációt olyan festményei megal-

kotásához, mint amilyen a négy elem 

ciklusába tartozó Hullámok I–II. című 

kép vagy a Titán. Előbbi műve a zenei 

impressziók képi megfogalmazásának 

tekinthető. 

 

 

 

 

 

 

Szabó András: Hullámok 

(Hommage a Liszt Ferenc) 

Nem hangokat hallunk: a zene ára-

dását érezzük, amíg, a hullámzásban, 

magunk is tengerré (vagy teremtéssé) 

változunk. A Titán alcíme A Hold fia – 

szorosan hozzákapcsolódik tehát e kép 

is az Utazás a Holdba sorozat temati-

kájához. Sőt, egy másik, a geometrikus 

festészet elemeit felhasználó sorozat is 

megrajzolódik: Játék a magassággal.  

E viszony a képek közt azért izgal-

mas, mert Szabó András festői megfo-

galmazásában a merész kontrasztok – 

vagy ahogy ő írja: „világos a sötéthez, 

szín a világoshoz és sötéthez, szín a 

színhez, hosszú a rövidhez, széles a 

keskenyhez, éles a tompához…” – úgy 

viselkednek egymással, mint ahogy a 

magasság viszonyul a mélységhez.  

Miként az immanens a transzcen-

denshez, a földi a természetfölöttihez, 

az anyagi a lélekhez: egyik sem értel-

mezhető (vagy nem jelenvaló) a másik 

nélkül. Szabó András végső soron a 

magasság és a mélység, a földi és az égi 

játékaival, a tánccal és tűzzel, a szivár-

vánnyal s tavasszal, vagy az egymásra 



NÉZŐ • PONT – 2011/DECEMBER – VI. ÉVFOLYAM, 43. KÖTET (30. MEGJELENÉS) 
 

 

 
494 

 

hangolásokkal és egymásból kiindulá-

sokkal szintén valamilyen zenei minő-

séghez közelít. A zenét azonban nem 

kívánja megfesteni, nem szándéka azt 

a színekkel vagy formákkal visszaadni. 

 

 

Szabó András: Tokaj (Pincesor) 

  

Inkább azt az élményt rögzíti, ame-

lyet a zene kelt az emberben, és azt az 

élményt nyomozza, amelyből a hang 

születik. – Mindazt, ami a zene előtt, s 

ami a nyomában létezik. A festészet 

egyébként sem törhet a zene státuszá-

ra. Sík Sándor szerint alapjellemzője, 

hogy nem ébreszt bennünk formákat, 

így erősebb az érzelmi hatása. Hatá-

rozottsága hasonlít a szimbóluméhoz: 

valami másra utal, önmagán túl. S 

nemcsak olyan szimbolikus jelekről 

van szó, melyek „érzelmi evidenciával 

állnak a felvevő lélek elé”, de „szug-

gesztív mozgások is, amelyek szimpa-

tikus együttmozgásra indítanak”.  

Szabó képei is „szimpatikus együtt-

mozgások” a hanggal. S hogy miért 

fontos a képek és a zene közötti kap-

csolat, arra talán Borges egyik, A köl-

tői mesterségről szóló előadása utal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó András: 

Édes, drága titkaink 
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„… a zenében nem választható szét a 

tartalom és forma. (…) A dallam szinte 

csak a struktúra, továbbá az érzelem, 

amelyből fakadt, és az érzelem, amit 

kelt (…) A zene olyan nyelv, amit ké-

pesek vagyunk használni, megérteni, 

de képtelenek vagyunk lefordítani.” 

Szabó András műveinek „szimpati-

kus együttmozgásai” a hanggal tehát a 

zene „használatáról” és „megértéséről” 

tanúskodnak. Olyan megértésről, mely 

az értelem helyett az érzelem szintjén 

zajlik. Az érzelmet strukturálni igyek-

szik, s ennek eszköze a festmény. Ilyen 

strukturálásra kapunk példát az Édes, 

drága titkaink című képen s a Tokaj-

sorozat Pincesor című darabján. 

Legutóbb azt írtam: Szabó András 

festészete a reflexióba forduló transz-

pozíció miatt lesz posztmodern, ahogy 

az ábrázolt-kifejezett tárgyra s a tárgy-

gyal szembeni viselkedésre eghszerre 

utal. A cselekvő festéssel a festőcselek-

vésre, a folyamatra, ahogy a kép szüle-

tik, arra, hogyan kap formát egy ötlet, 

és miként történik meg a csupán az 

affektív racionalitásban véghez vihető 

cselekvés. 

A Néma kiáltás egyértelmű tovább-

lépés festészetében. A segítségül hívott 

hang, noha néma, mégis testet ölt a 

struktúrában. A rendteremtés szándé-

ka a fegyelmet megköveteli, a meg-

kötöttséget feltételezi. Ezt oldja föl a 

játékkal, a homo ludens játékösztöné-

vel. A vonalak közül s a síkból a plasz-

tikus térbe menekül – ezért olyan 

mozgalmas, egyszerűsége ellenére, a 

Tokaji pincesor. De a béklyótörő em-

beri kapcsolatokat tisztán kívánja 

láttatni, a táncoló-viaskodó érzelmi és 

érzéki küzdelmeket ki akarja mondani 

– ezért lehet oly drámai, könnyűsége 

ellenére, az Édes, drága titkaink. 

S valamiképp az egyensúly elérésére 

ösztönöz. Ezért kell észrevennünk: az 

Egyensúly című képe megbillent. Még 

akkor is, ha ez jóval túlmutat a festő-

szándékokon.  
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SZARVASÉNEK 

Makoldi Sándor kiállítása  
2011. augusztus; Debrecen, 

Sesztina Galéria 
 

 

A Szarvasének nem más, mint a csodaszarvas üzenete, a Teremtő igéje – fogalma-

zott Makoldi Sándor az ajánlóban, az eredetlegenda motívumának e gondolatszer-

vező jelenlétére is utalva. A szarvas nyomába eredve, nemcsak múltunkat, de ön-

magunkat is kutatjuk – folytatjuk tovább gondolatát –, helyünket a visszazengő 

tündércsobogásban s az egymáshoz 

koccanó csillagok között, elfelejtett 

nyomokat, jeleket, szavakat, imákat 

bogozva a reánk zúduló káoszban és 

hiábavalóságban.   

„A sugallat arról honnan, mi végre 

születünk e hazába és hová tartunk? 

Mi adhat utunkban erőt, hitet és 

eleink üzenetével hogyan gazdálko-

dunk? Tudunk-e ma hazánkban nem 

csak magyarországi, hanem magyar 

életet élni – és magyar alkotásokat 

létrehozni?” 

 
Majoros László (a galéria vezetője) 

és Tündér Ilona (Makoldi Sándor 

festménye) 
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MAKOLDI SÁNDOR (1945) Egerben rajz, 
Debrecenben néprajz szakot végzett. 

Több mint 30 évig tanított a debreceni 
Kölcsey-főiskola művészeti tanszékén. 
A MAOE és a Magyar Képző-és Ipar-
művészek Szövetsége tagja. 1971 óta 

állít ki önállóan; művészeti írásai mel-
lett néprajzzal és pedagógiaelmélettel 

foglalkozik, az organikus vizuális örök-
séget kutatva; festészete is tükrözi 
elméleti eredményeit. A feszültség 

megőrzésével érzelmei a fogalmak felé 
terelődtek. A világegyetem misztikája és 
a dialektika, a kultúrkörök egybeesése, 
a népművészetből ismert jelképrend-
szerek foglalkoztatják, s ezekbe illeszti 

bele a magyar nép és népművészet 
hagyományát. 2010-ben Magyar Művé-
szetért Díjat kapott, és a XX. Debreceni 

Tavaszi Tárlat fődíjasa lett. 
 

 
HOL VAGYUNK? HOGY VAGYUNK? 
MIÉRT VAGYUNK? 
 
E címmel nyílt Buka László képzőművész 

tárlata szeptemberben a Debreceni Műve-

lődési Központ Józsai Közösségi Házának 

Galériájában. A cím az ősi, maga- és nem-

zetsége-kutató (valamint a Makoldi által is 

föltett) kérdéseket ismétli: Honnan jöt-

tünk? Hová megyünk? Mik vagyunk? 

 

Buka László festménye 

– a meghívókép reprodukciója  
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ÚJRA OTTHON 
 

Tamus István grafikusművész és 

Drienyovszky János szobrászmű-

vész kiállítását dr. Cs. Tóth János 

nyitotta meg szeptember 13-án  

a debreceni Simonffy Galériában.   

 

 

Tamus István születésnapi gesztusa 

(58) is volt a faragóművész barát e 

meghívása, a szó „bennrekedt”, és a 

közönség nagy része kinn rekedt a 

szeptemberi nyárban. Az akvarellek 

mellett rézkarcok és linómetszetek, 

s noha Tamus vérbeli grafikus (és a 

debreceni grafikai hagyományokat 

is újjáéleszti művészetszervező), lírai 

alkata hajlamossá teszi őt a festői 

hangulatokban való elidőzésre. 

No, de van-e, lehet-e különbség a grafikai és festőhangulatok között? Ezeket az 

álomszínes és vonalakba fegyelmezett világokat összevetve, ha van különbség, 

akkor azt mondjuk: Tamus elsősorban festő, aki vonalfegyelemben s tömeghang-

súlyokban gondolkodik, grafikáiban mintha mindig nagy festményekre készülne. 

Műveinek erkölcshangulata van. 

Etikai kérdéseket vet föl a grafikán, 

sorsfordulókat, családi s történelmi 

mozzanatokat; rajzolt családi fény-

képalbumának ugyanúgy része lesz 

Petőfi, mint a maga arca, a művész-

barátok, Rembrandt vagy Van Gogh 

alakja. Borbély Károly festőművész 

a győri kiállításon nevezte a mélysé-

ges humánum egyik fontos idézeté-

nek a Rembrandt-motívumot, mely 

utóbb a körülötte zajló történésekre 

adott reflexiók emblémája is lett. 

 

Telepesek – Tamus István rézkarca 
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„Művészete tükörrendszerén keresztül egyetemes kerekekbe festi szülőföldjének 

s az ott élő embereknek vonalból, formából és színekből szőtt világát, melyben ki-

ki megtalálhatja a saját életére, gondolataira rímelő részletet (…) Művészi látomá-

saiban különös harmóniába szövődik a fenséges és a groteszk.”  

S a földön jár, mikor felhőket álmodik. Nagyváradi kiállítása után mondta, 

hogy őt a legjobban a felhők érdeklik. A felhők az akvarellek látszólagos fősze-

replői, de még inkább: a horizontok. Szinte alig van olyan képe, ahol a hétköznapi 

ember látószögét tételezik föl a festett horizontok. A művész maga is felhőként 

óriásodik a látóhatár fölé, amott pedig a fűszálak tövéből lesi a közelgő zivatart.  

A grafikák metszett vonalfegyelme és foltjátékai talán alkalmasabbak az állan-

dóság kifejezésére. S mégsem. Hiába sorakoznak föl történelmi, bibliai s mitoló-

giai toposzok, hiába állandó a Krisztus-jelenléttel sugárzott megváltáshit, Tamus 

István kénytelen újra és újra rögzíteni az emberi válságot. Még nem az apokalip-

szis, de mindenki menekül, jobb esetben: helyét keresi. Mert az ember magányos. 

Magánydöbbentő látomások a grafikák – s magányijesztő álmok az akvarellek. 

A csodakeresés végtelen – akár szakrális, akár profán szentségként erotikus a 

kép; és a szépségbe bomló tragikum oka talán éppen az, hogy nincsen csodatalá-

lás. Tamus István viszont az akvarellek festése közben jött rá, Rembrandt sapkája 

alól beleöltözve a felhők ködös köpönyegébe, hogy csak hazatalálás van. 

És a csodák mindig otthon várnak. 

 

A mindenség – Tamus István rézkarca; 

balra lent: a felhőjátékok akvarellje 
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110 ÉVE SZÜLETETT 
MENYHÁRT JÓZSEF 

 
A festő- és grafikusművész születésé-

nek 110. évfordulójára emlékkiállítást 

rendezett a DMK belvárosi Galériája  

– a tárlat szeptember 17. és október 15. 

között fogadta az érdeklődőket. 

 

 

Menyhárt József elmélyedő, meditatív 

egyéniség volt. Művészetét mély, han-

gulati realizmus jellemezte. Festészeté-

nek témaköreit szociális témájú képei-

nek sora nyitja meg. A maga is szegény-

sorból indult művész egész életében, 

munkásságában a szegények, szenve-

dők, elesettek felé fordult. 

Művészetének eme jellemzése üti föl 

a sorshangulati vezetőt a Tamus István 

által rendezett emléktárlathoz.    

 

 
 

„LEHANGOLÓ EMLÉKEZÉS” – írta a tárlat 
zárása utáni napon a kitarulovilag című 
kultúrblog szerzője. A művek közül „sok 

botrányos állapotban található. A műcédu-
lák olykor a képkeret és a festmény közé ad 
hoc módon bedugva szépelegnek. Emellett 
nemcsak a helyhiány okozta túlzsúfoltság, 

de a néhány botor módon elhelyezett 
festmény is romboló hatással bír a kiállí-
tásra. S ettől valahogy olyan szomorú és 

lehangoló az egész. Biztos, hogy emlékez-
ni ily módon szabad?” – kérdezi. 
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„Az önarckép mindig szerepel motívumai között, szinte minden évtizedben készí-

tett egyet-egyet. Menyhárt legkedvesebb témája a csendélet volt, a virágok, 

gyümölcsök, enteriőrök világa., a képeknek majdnem a fele ebbe a csoportba 

tartozik. Számos festményén örökítette meg Debrecen régi, kisvárosias utcáit, 

egy-egy jellegzetes udvart.  

Fametszetein eleinte az expresszív fény- és vonalhatásokra épülő stílus uralko-

dott, később a témaköre gazdagodott, technikája szinte tökéletessé fejlődött, mely 

lehetővé tette számára a plasztikai megjelenítést, valamint a hangulati elemek 

fölidézését. Festői látásmódja, kitűnő komponáló készsége fametszetein is érvé-

nyesült. A puha, tónusos formák eluralkodása, az éles fekete-fehér ellentétek 

enyhülése jellemezte az ötvenes évek utáni korszakát. 

Menyhárt művészetének sokrétűségéről vallanak akvarelljei, vegyes techniká-

val készült munkái, rajzai, könyvillusztrációi és exlibrisei.” 

 

A kiállításon a hagyatéki anyag mellett a Déri Múzeum, a Debrecen Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában 

lévő művek is szerepeltek. Az előző oldalon Menyhárt József Önarcképe és 

Lányportréja között a Csendélet zöldes drapériával című festménye látható.   

 
MENYHÁRT JÓZSEF egy tehetséges műbútorasztalos és egy törékeny egészségű varrónő 
gyermekeként született. A kétéves korától félárva, 14 évesen teljesen árva fiatalembert 
a debreceni piaristák vették pártfogásukba. Lehetővé téve gimnáziumi tanulmányai-
nak befejezését, felvették ingyenes internátusukba a Teréziánumba. 1920-ban a deb-
receni Piarista Gimnáziumban érettségizett. Tehetsége hamar kibontakozott. Rajzta-
nára kijárt számára egy városi ösztöndíjat a Képzőművészeti Főiskolára. Életkörülmé-
nyei és törékeny szervezete nem tették lehetővé a budapesti tanulmányokat, ezért 
1921–46-ig írnoki, később pénztári ellenőri állást vállalt a cívisváros adóhivatalában. 

Művészeti álmait nem adta föl. Valójában autodidakta volt. Már családos ember volt, 
amikor beiratkozott Toroczkay Oszvald festőiskolájába (1926–28). A fametszés tech-
nikájára és szemléletére Gáborjáni Szabó Kálmán tanította meg, aki akkor a Reformá-
tus Kollégium Tanítóképzőjének rajztanára volt. Bár Menyhárt életcélja a festővé válás 
volt, első nemzetközi sikereit a fametszet műfajában aratta. 1947–62 közt a Déri Mú-
zeum művész-restaurátora volt. Művészi pályája egyenes vonalban haladt előre. Gra-
fikája mellett teljes skálában kibontakozott festészete: festményei, fametszetei, rézkar-
cai, országot, világot járva, több kitüntetést szereztek alkotójuk számára. 

• 1932-től a Debreceni Képzőművészek és Műpártolók Egyesületének tagja 
• 1935-től az Ajtósi Dürer Céh tagja és pénztári ellenőre 
• 1940-ben a Magyar Grafikus Művészek Egyesületének tagjává választották 
• 1945-ben a debreceni Ady Társaság tagja 
• 1946-tól a Művészek Szakszervezetének debreceni titkára 
• 1947-ben felvették a Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesületébe 
• 1952-től tagja a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapjának 
• 1965-től több éven át titkára a Magyar Képzőművészek Szövetsége Kelet-
Magyarországi Területi Szervezetének 
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KAPCSA JÁNOS  
EMLÉKÉRE 

 

A 61 éves korában 

nyáron elhunyt festő-

művész emlékkiállítá-

sát rendezte meg 

szeptemberben  

a Debreceni Mű–

Terem Galéria 

 

Kapcsa János:  

Hegedű 
 

A legkorábbiaktól a késői Kapcsa-művekig mintegy negyven, magángyűjteményi 

és hagyatéki alkotást mutatott be a galéria. Az életmű hiteles keresztmetszetének 

tekinthető a válogatás, melynek erős vonalát képezik a lírai expresszív csendéle-

tek, a szituatív elrendezésben allegorikus erejűvé emelkedő tárgyak, a táj képébe 

sűrűsödő, indulattal s vággyal hadakozó úti élményeket rögzítő festmények.  

„Kapcsa János festményei a figuratív és nonfiguratív fogalmazás határmezs-

gyéjén járnak. Mindig eredeti élményekből indult ki, de felhasználta a klasszikus 

avantgárd tanulságait is. Érzelmileg kötődik az Alföldhöz, az ott élő emberekhez 

és motívumokhoz; kicsit műemlékszerűen látja e világot, ezért is tűnhet tragikus-

nak, ahogyan megfestette képein. A grafika és a festői elemek ötvözetéből alakí-

totta ki kompozícióit. Szűkebb világának népi hagyományairól és annak jelenéről 

vallott. Műveit kevés szín, tónusos képalkotás, kontrasztos fény-árnyékos meg-

nyilvánulások, erőteljes gesztusok jellemzik.” 

 

VERESS GÉZA  
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA  
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN 
 

A böszörményi születésű, 

Munkácsy-díjas festőművész 

(1899–1970) emléktárlatának 

tervéről még tavaly hallottam 

a Veress-műveket is gyűjtő 

Sántha Antaltól.  Az idei Vá-

ros Napon rendezett kiállítást 

Tarczy Péter nyitotta meg.  
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Az 1899-ben Hajdúböszörményben született, 1929-től Debrecenben élt, 1970-ben 

elhunyt Veress Géza 33 művéből nyílt kiállítás a Város Napján, szülővárosában. 

Csók István és Glatz Oszkár tanítványa volt, katonáskodott a világháborúkban, 

bejárta Nyugat-Európát és Keletet, eljutott Afrikába, Szingapúrba is. Útjai során 

gyakran ült ló- vagy tevehátra, s a helyszínen készült rajzokból, akvarellekből 

tartotta fenn magát. Az életművet értékelő Tarczy Péter megnyitójában elmondta, 

s A csend festője címmel a Szabadhajdú hetilap által közölt cikkében leírta: 

„Veress Géza festészete az alföldi iskola szemléletét tükrözi. Munkácsy realiz-

musa és a nagybányai plein air felfogásában, egyéni ízzel alkotott. Az alföld magas 

horizontú tájait, épített környezetét, hangulatát, az ott élők életmódját, a hegyvi-

dék tektonikáját tűzte ecsetjére. Tarcal, Tokaj, Szabolcsveresmart, a Nyírség és a 

Hortobágy egy-egy részlete, különös égboltjaival, a víz tükrében játékosan vibráló 

fák, a delelő csorda nyugalma, a virágszirom halandósága, a pipafüstös falusi 

szoba mind-mind felkeltették festői érdeklődését.” 

A debreceni szabadiskolá-

ban hosszú évekig tanított. 

Tarczy Péter úgy véli: ha 

tüzetesen megnézzük portré-

it, staffázs-figuráit – minden 

arányos, minden elegánsan a 

helyén van. Az alakrajz alap-

jait, sőt attól többet, sokan 

elsajátították tőle (a Kossuth-

díjas Aknay János vagy a 

debreceni művészek derék-

hadának több képviselője).” 
 
 

„GYÉMÁNOGRÁFIA” MÁTÉSZALKÁN 
 

 

Bárhol ütjük föl a nyomtatott vagy virtuális kortárs adatbázisokat, olvashatjuk a 

következő értékelést: „A társadalmi kérdésekre is érzékeny, legendás formakész-

ségű Gyémánt László életművének meghatározó részét teszik ki a zenei, főképp 

dzsessz-tárgyú képek. Festészetének fő vonala az 1960-as évektől folyamatosan 

alkotott dzsesszképek sorozata. Számos híres dzsessz-, illetve rock-zenészről 

készített portrét (Duke Ellington, John Lee Hoker, Jimi Hendrix, Beatles és má-

sok). Dzsesszkoncertek alatt a zene inspirációjára élénk színekkel absztrakt gesz-

tusképeket is alkot. 1986-ban a Műcsarnokban volt sikeres gyűjteményes tárlata. 

1989-es amerikai útja után stílusa oldottabbá vált, nagyméretű képeket fest. 
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Fotóz is. Felvételeit vegyszerrel alakítja, festi, az így született egyedi képeket  

gyémántográfiának nevezi. 

Az 1935-ben született Gyémánt László indíttatásáról így vall: „Felnőtté váláso-

mat hat éves koromra datálom, akkor határoztam úgy, hogy művész leszek, miu-

tán első múzeumi sétámat tettem nagyapám gardírozása mellett. Csodálattal 

néztem a képeket és egyre jobban érez-

tem, hogy nekem is ilyen szépeket kell 

majd festeni, ha nagy leszek. Ez a vágy 

nem múlt el soha, szólhattak szirénák, 

hullhattak bombák, megverhettek, meg-

alázhattak – rajzolva és festve mindent 

túléltem. … Sajnos, eljárt felettem az 

idő, és egyre gyakrabban jut eszembe, 

hogy valamikor régen hatévesen azért 

akartam festő lenni, … miért is? – egy-

szerűen, mert szépeket akartam festeni. 

… Adott esetben nem akartam többet, 

mint megkísérelni a szépség szavakban 

kifejezhetetlen jelentését képekké for-

málni, és csak remélni tudom, hogy ez 

helyenként sikerült is.” 

 

Gyémánt László a debreceni  

Bényi Árpád Teremben 

(Varga József felvételei) 

 

A köz- és magán-

kollekciókból ösz-

szeállított újabb 

válogatását szept-

emberben mutatta 

be a debreceni 

Kölcsey Központ 

Bényi Árpád Ter-

mében; a megnyi-

tón a Harcsa Ve-

ronika és Gyémánt 

Bálint duó zenéjére 

festett 



NÉZŐ • PONT – 2011/DECEMBER – VI. ÉVFOLYAM, 43. KÖTET (30. MEGJELENÉS) 
 

 

 
505 

 

Október közepén továbbutazott a tárlat Mátészalkára, a Szatmári Múzeumba, s 

ott sem hiányozhatott a dzsessz: a megnyitót Vukán György zongoraművész 

tartotta, aki rögtön ez után a Mátészalka Blues című koncertjét adta elő a Szat-

már Alapfokú Művészeti iskola nagytermében. 

Akár festményeit vagy rajzait, illetve a fotóit hasonlítják valami megfoghatat-

lanhoz, mindig előbukkan a zenei hasonlat: Gyémánt olyan, mint a zene, a Blues. 

Ahogy ő vall erről „A Blues lüktető vágy – öröm és bánat közt ingázó hangulat – a 

lélek rezdüléseinek vetülete – lázadó indulat – sűrített életérzés – hangok és 

színek ritmusvariációi: szívdobogás." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyémánt László  

festményeiből 
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„… FEJEM ALÁ NEHÉZ ILLATOT A TÉLHEZ” 
 

A IV. Vaja Art záró kiállítása a Vay Ádám Múzeumban 
 

 

A nemzetközi művésztelepi mozgalomba Vaja 1994-ben kapcsolódott be. 

Az első tábort még Gaál András szervezte és vezette, majd Madarassy 

György lett a művészeti vezető. A 2001-es évadig nyaranta megrendez-

ték a művésztábort, mintegy negyven alkotót látva vendégül. Az elmúlt 

években kisebb létszámú kolóniákat fogadnak a Vay Ádám Múzeumban, 

illetve annak alkotóházában, de az új és újabb művésznevek folyton 

gyarapodnak. Molnár Sándor igazgatónak eddig még sikerült megsze-

reznie a támogatókat. Neki is köszönhető, hogy a régió egyik legjelentő-

sebb kortárs képzőművészeti gyűjteményévé nőtte ki magát az a kollek-

ció – az ezret közelíti a felajánlott művek száma –, amelyet Váci András 

és Molnár Mátyás alapozott meg.   

  

A negyedik vajai őszi alkotótábor (mi-

vel nem kerek számról van szó, nem 

jubilál a művésztelep) látszólag semmi 

okkal nem szolgál a visszatekintésre. A 

vajai nemzetközi művésztelepek 1994-

ben kezdődött története, a 17 esztendő 

sem kínál ilyen alkalmat. A 17-es szám 

– s az egyik törzstag, illetve művészeti 

vezető, Madarassy György virágcsend-

életei – mégis valamilyen teljességél-

mény megfogalmazására ösztönöznek. 

Az emlékezésre a pillanat megragadá-

sában. Avagy az időre, annak viszony-

lagosságára.  

A 17 évvel korábbi kezdeményezés, 

az évek idősorában, most jutott el – s 

most is eljutott – a miniatűr teljesség-

állapothoz (ráadásul éppen 7 a meghí-

vottak száma, egy másik 

teljességet tükrözve, és 

köztük a „nemzetközisé-

get” kétszeresen képvise-

li az Egyesült Államok-

ban élő, orosz származá-

sú Mikhail Poloskin).  

 

 

 

 

Madarassy György: 

Virágok 
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A japán költészetet, filozófiát, szín-

házat, vallást, azok rítusegységét egy 

ma egyre népszerűbbé váló műfaj, a 

haiku reprezentálja. Három sorról van 

mindössze szó, a három sor 17 szótag. 

A japán haikuköltő e 17 szótagban – 

egyetlen pillanatot, érzést, hangulatot 

ragadva meg, a természet, élet és halál, 

szerelem egyetlen reflexióját fogalmaz-

va meg – képes arra, hogy a fűszál, a 

Hold vagy a barackvirág pillanatmoc-

canásából elénk rajzolja az egész éle-

tet. Mondhatni: az idő-nélküli örökké-

valóságot egy olyan pillanatban, ame-

lyet – mire válaszolni szeretnénk rá – 

már nem is találunk sehol.  

Nos, Madarassy György virágcsend-

életeit én ilyen szimbolikus haikuknak 

tekintem. Finom fuvallatnak, a meg-

foghatatlanságnak, Szépségnek. Ahogy 

Sommerset Maugham írja: „a szépség 

olyan, mint a rózsa illata, az ember 

beszívja, és kész”. S e megfoghatatlan-

ságban rejlik extázis-volta.  

Ám nem is virágcsendéletekről van 

szó, inkább olyan lírai, az absztrakciós, 

elvonatkoztató látást közvetítő képek-

ről, melyek mozgató érzései s indulatai 

virágszerűvé válnak a felületen. Ölel-

kező, kapaszkodó emberekké s tánccá, 

egyként sugározva az örömöt és szo-

morúságot, születést, halált. E profán, 

hétköznapi témát szakralizálja a mű-

vész. A festményhaiku-csokorban lehet, 

hogy vajai érzések s hangulatok jelen-

nek meg, lehet, hogy a művészt gye-

rekkorától végigkísérő titkok, szerel-

mek, vágyak és félelmek, mégis képe-

sek 17 évet reprezentálni a múltból. 

A csíki (ma Panonhalmán élő) Gaál 

András festőművésztől kezdve, a hor-

tobágyi művésztelepen is feltűnt hatá-

ron túli magyar alkotókon (akik közül 

többeket eltemettünk) s más külföldi 

meghívottakon át, egészen az anyaor-

szági vagy a szűkebb hazát képviselő 

szabolcsi és beregi alkotókig, a jelenlé-

vő művészekig, tulajdonképpen min-

denkit jellemeznek a fenti minőségek. 

A szakrális és profán (szent és közna-

pi), a harmónia és a sebzett indulat, a 

nosztalgikus hiány és a teljességvágy, a 

hagyomány és kísérlet, a látványhűsé-

gű s az elvonatkoztató, a játék és rend, 

a szabadság és fegyelem kettőssége ott 

munkál a festőszándékokban. 

S noha az időről nem a megszokott 

kontextusban szóltunk, szükségszerű 

elgondolkodni a helyről, hovatovább 

azért, mert egy művésztelepi közössé-

get előbb a hely köti össze. A szemléle-

ti „nemzetköziség” vagy a haikupárhu-

zammal érzékeltetni kívánt nézőpontok 

univerzalizmusa mellett az aktuális, de 

az időben változatlannak tűnő határo-

kat a hely jelöli ki.  

A névtelen helyeknek is van szelle-

mük, hát hogy ne lenne egy ilyen ne-

mes, büszke történelmi helynek, mint 

amilyen az immár városi rangot kapott 

Vaja?! A „genius loci” nem véletlenül 

foglalkoztatja nemcsak a filozófusokat, 

szellemtörténészeket, hanem a társa-

dalomtudósokat vagy az antropológu-

sokat is. A közösségek kulturális jelen-

ségeinek vizsgálatában nagy szerepet 

kapott a résztvevő megfigyelés gyakor-

lata, a művészetekben pedig az úgyne-
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vezett terepmunka. Ha visszamegyünk 

a magyar szecesszió kialakulásában is 

meghatározó szerepet vállalt gödöllői-

ek gyakorlatához, a „népélettel” való 

aktív (megismerő) kapcsolatteremtés a 

„művészek a terepen” paradigmájaként 

írható le.  
 

 

Pálfy Julianna: Ősszel Vaján 
 

Vaja, a várkastély, a közeg, az évszá-

zadok vastag falakból áradó lehelete, 

az emberek, a fák a kertben, a találko-

zások, teremtő magányok a hely szel-

lemét adják. valamiféle állandóságot is 

tehát a folyton változóban. Pálfy Juli-

anna már a mű címével (Ősszel Vaján) 

utal a helyre, az egyszerre zárt és nyi-

tott „géniuszra”. vagy nézzük Salamon 

György várkastély-enteriőrjeit!  

Realista megközelítése, színkezelése 

a régi fotográfiákat idézi. A dokumen-

tum karakterével hitelesíti a helyet és 

a jelen-létet, míg a bensőséges emlék-

felidézéssel társítja a kép atmoszférá-

jához az érzelmeket. A belső előtérben 

erőtérré válnak az épületbelső geo-

metrikus formái. Az egymásból nyíló 

ajtók, mint a reneszánsz amfiládok, a 

zárt térben terjesztik ki az időt: a min-

denkori jelenben a hely miatt van ott a 

múlt, a perspektívában pedig a közvet-

len jövő rajzolódik meg. A festmény a 

festményben szerkesztésmód az idő-

hármasságra ugyanúgy utal, miként a 

geometrikus rendteremtés óhajának is 

engedelmeskedik. 

A geometria nyers poézise működte-

ti Péczeli Bauer Margit kompozícióit. 

Noha meghökkentő, hogy a mértani 

formákra koncentráló, perspektivikus 

játékok a Szépséget hivatottak kifejez-

ni, benne van e klasszikus felfogásban 

a szépség transzcendens mivoltának (a 

harmónia, ritmus és egyensúly) érzé-

keltetése. A zártságban is e transzcen-

dens nyitottságot mutatja meg Pálfy 

Julianna már említett képe. 

A szépség isteni eredetére utalt a kö-

zépkori felfogás, miszerint a geometria 

isteni tevékenység, a teremtő „a nagy 

geométer”. Szent Bernát ezt így össze-

gezte: „Az Isten hosszúság, szélesség 

és mélység.” A szépség: kellő arányos-

ság, benne van a fénylő ragyogás „mint 

az Isten egyik neveként azonosított szép 

lényegi jegye”.  Péczeli Bauer Margit a 

szikár, Pálfy Julianna költői geometri-

kus formákból alkot érzelmeket, s föl-

tűnik a rendteremtő szándék a formák 

szorításából kitörő szabadságvágyban. 

Szintén a konkrét látvány és élmény 

átminősülését kapjuk Németi Judittól. 

Nála a tájból, a természeti környezet 

motívumaiból születik meg egy ugyan-

csak elsősorban érzelmi alaphangolású 

festői világ. S ott van e képalkotásban 
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a természetet szubjektivizáló attitűd: 

de már nemcsak saját érzelmeit, han-

gulatait vetíti ki a tájba, hanem érzel-

meivé és hangulataivá változik át a táj. 

Az emberi belső és a természeti lényeg 

összeolvadásának folyamata mozgatja 

az áramlást, ami most Kitöréssé foko-

zódik, és visszacsendesül Jelenséggé.  

Mikhail Poloskin nagyobb festmé-

nye expresszív szürrealista státuszra 

tör, a fizikai, az ösztönvilágból eredő s 

a szellemi látomásos élményminősé-

gek rakódnak egymásra. Az élmények 

sodró szimultaneitása eltűnik a kisebb 

munkáiról. Alkalmazza a naiv realista 

eszközöket, az épített tájhoz adja hoz-

zá szimbolikus asszociációit. Tanuló-

korszakának naiv jellege nemcsak a kis 

műveken, de nagy képén is feltűnik: 

a mindent elmondás vágya 

még nem tisztul valamely 

új sorrendiséggé. 

 

 

Az idővel és hellyel való 

befogadó hadakozás 

példája Pálffy István 

(Putyu) Don Quijoté-ja.  

 

Modern felfogású, mégis 

hagyománytisztelő, figu-

rális szürrealista, exp-

resszív groteszk képről 

van szó, mely a témavá-

lasztás miatt is allegori-

kus: a „búsképű” lovag 

naiv éthosza ma már nem 

a nevetség, hanem a 

szomorúság tárgya.  

A szomorú hősiesség megtestesítője 

Don Quijote, aki a valóság és képzelet 

szinte láthatatlan s megfogalmazhatat-

lan határmezsgyéjén vándorol. A mai 

Don Quijote nem azért kommuniká-

ció-képtelen, mert kizárólag a múltból 

merít, és a múlt örökségéből önmagá-

nak kvázi-valóságot felépítő ködvilág-

ban él, hanem azért, mert nem hajlan-

dó belépni a fiktív valóságba. Ma Don 

Quijote valódi beszélgetésekre vágyik, 

s nem tud (és nem akar) mit kezdeni 

például az internet vagy a közösségi 

hálók virtuális és álságos valóságával. 

 Az időtlen báj, a szelíd megszentelt-

ség (megérintettség) vágya és állapota 

jellemzi Pálfy Julianna művét. A Ta-

lálkozás az angyalokkal került a mű-

vésztelep záró kiállításának meghívó-
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jára is. Ez az egyetlen olyan kép, amely 

témájában és címében konkrétan utal 

a szakrális minőségre és a transzcen-

denssel való kommunikációra is. Noha 

a képjelenet az áhítat és a hit titokza-

tosságát sejtteti, magában rejti a nyil-

vánvalóvá tétel szándékát. S e „talál-

kozás” valamilyen módon az „Angyali 

üdvözletek” sorába illeszkedik. 

 

 

Pálfy Julianna:  

Találkozás az angyalokkal 

 

A legjelentősebb üdvtörténeti moz-

zanat, amikor Gábriel bejelenti Máriá-

nak, hogy fiút fog szülni, az ő nevét 

pedig – a prófécia nyomán – Jézusnak 

kell nevezni, több ezer festmény témá-

ja lett, és az ókeresztyénségtől kezdve 

foglalkoztatja a művészeket.  

Itt egy olyan angyali üdvözlettel van 

dolgunk, mely felsorolja a klasszikus 

toposzokat: Mária piros ruhában áll, 

kezében (a liliom helyett) fehér virág 

van, az angyal balról érkezik, s fönt a 

Szentlelket jelképező galamb is látha-

tó, de mindennek megvan egyúttal a 

földi párja is. A galamb szimmetriája 

lent egy profán kis madár, az égivel 

egyenrangú a földi (az immanens és a 

transzcendens itt sem választható el 

egymástól); és a fogantatás pillanatá-

ban a jövő is képpé válik: Mária már 

áldott állapotban van, virágot tartó 

kezét domborodó méhére helyezi, s 

vele szemben a földi angyal áll.  

Az Istenfia-gyermek helyett az ártat-

lan emberivadék, a nyitott lehetőség a 

jövőre, ám e lehetőségben két ellenté-

tes irány ütközik: a hit által determi-

nált remény a tisztaságra, s a remény-

telenség hegyezte gyilkos karók sikolya 

a társadalom csapdáiban.    

A találkozás az angyalokkal azonban 

még a remény kommunikációja, egy-

úttal a tekintetek találkozása: miden 

tekintet egyetlen erőközéppontba sűrű-

södik, és e tekintetközéppont kívülre is 

kerül a képből. Valahová, a kép és a 

néző közé, a mindenkori jelen időbe, a 

megszentelt pillanatba, az örökkévaló-

ság ígéretét közvetítve. 

Ez a mindig „egyetlen pillanat” aztán 

föloldódhat akár a „virágságban” is.  

 

E föloldódást rögzítettem a várkas-

tély mögött, a langyos koraesti kertben, 

Madarassy György virágainak léleg-

zetvételét ismételve meg a papíron. 
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HAIKU-FÉLÉK 

(Vaján,  
Madarassy György képeihez) 

 
 

1. 
 
Hallgat a rózsa. 
Pilleszárny-szirmai közt 
elalszik a fény. 
 
 

2.  
 
Esti csokrot küldj: 
fejem alá nehéz illatot 
a télhez. 
 
 

3.  
 
Hervadásodban 
az öröm búg. S eltáncolsz 
bimbófakadást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Madarassy 

György:  

Virágok  
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VAJAI TORONYNAPLÓ 
 

 

 

PUTYU ÉS P. JULI-ANNA  

– (szeptember 30.) 

 

 

 

 A magyar szürrealista festészet mar-

káns képviselőjéről előbb Tarczy Péter 

műkritikus beszélt nekem. Amikor volt 

alkalmam néhány képével is megis-

merkedni, nem tagadhattam, hogy erős 

rokonságot éreztem Lóránt János 

Demeter groteszk világával.  
 

Pálfy István festői univer-

zuma alapvetően lírai, mint 

amilyen a Lóránté, ám ott 

az abszurd transzpozíció 

célja elsősorban a féltésen 

és együttérzésen alapuló 

társadalomkritika, Pálfy 

Istvánnál ellenben az egy-

másnak ellentmondó mi-

nőségek, az egymáshoz 

nem illő helyzetek ironizáló 

látomásos társítása  

– mintegy véletlenszerűen 

s naiv logikával – hozza 

létre a kritikai tartalmat.  
 

Pálfy István festményei: Utazás a szerelem földjére (fent); Búsuló angyal (lent) 

 

Nem mond le Pálfy sem az emberi nem megjobbító önismeretre késztetéséről, 

még ha kritikájának hangját olykor a cinkos kikacsintással mosolyt csábító meg-

bocsátás szemlélete irányítja is. Ábrázolása karikatúraszerű, capriccióit előbb az 

ötlet uralja, majd meghalljuk a színek mögül búgó, szomorú dallamot: Légipostán 

jön az angyal; Hortobágyi málnaízű fagyi, Amorf sztárt kivégző hepaj a vízen.   
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 Az idén éppen 60 esztendős, Ungváron született, 1994-től Magyarországon élő 

Pálfy (Putyu) tematikájában gyakorta feltűnik az angyal, s megfosztja lényét 

minden szakrális megemelkedés lehetőségétől (Angyal hozta fekete, Angyal az 

ablakban, Bukott angyal). Ezzel a remény és a képzelet kiszolgáltatottságára 

utal, mozgósít tehát arra, hogy kilépjünk a Big Brother politikai, tömegkommu-

nikációs és neotelevíziós dobozba zártáságából.        

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pálfy István: 

Közép-európai 

trubadúr 
 

A Pogány Ö. Gábor szerinti „vizuális evidenciákkal” – avagy a megismerve és 

meglátva is megdöbbentő „ismerősséggel” – volt alkalmam találkozni Vaján is, 

ahol a megnyitó után megkaptam ajándékba a művésztől születésnapi albumát. 

Ebben aztán elolvashattam az említett Tarczy elemző ajánlását is: 

„Festményeinek bizarr, sokszor groteszk világa hol kulisszaszerűen térben, hol 

a sík mentén szerveződik. Pálfy emblematikus tömörségű, síkszerű kompozícióit, 

ahol a szerkezet hangsúlyos szerepet tölt be, nyugodtan nevezhetjük melodikus-

nak. Műveinek másik csoportján antropomorfizált állatok, mitológiai szörnyek, a 

gravitációnak fittyet hányó építmények és emberek népesítik be azt az irizáló 

teret, amit a festő a tudatos alapozás során – színakkordokat teremtve – hozott 

létre. Élőlények, tárgyak, eszközök montázsa egy olyan virtuális közegben, amely 

az érzékeinkben pereg le elvonatkoztatott térben és sűrített időben. Ezeket pedig 

szimfonikus műveknek jelölhetjük. 

Pálfy Putyu képei között úgy érezzük, mintha az emlékek panoptikumában jár-

nánk. Mindenki talál magának csemegézni való részletet, s megérinti a déja vu 

élménye. Gyerekkorunk meséiből vagy felnőttkori álmaiból elevenedik meg egy-

egy részlet vásznain. Pálfy művészete (…) reinkarnációja egy olyan képzeletszülte, 

tudatunk mélyén rejtőző világnak, amely ecsetje nyomán válik láthatóvá. S ezzel 

a szemünk érzékelhető valóságánál sokkal izgalmasabb területekre kalauzol 

bennünket: a festői kreativitás és tehetség nyit ablakot a végtelenre.” 
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A művészházaspár hölgy tagjától, 

Pálfy Juliannától – P. Juli-Anna 

aláírással – kaptam meg a 2008-

ban megjelent, festményeinek 

reprodukcióival illusztrált vers-

kötetét, a Röviden című albumot.  

A kritika az ő képeit is illette már 

a melodikus jelzővel, rokonítot-

ták a konstruktív realista és szür-

realista, vagy a szimbolikus és 

organikus stílusmintákkal, illetve 

társították festészetéhez az élet-

öröm és az intellektualitás sajá-

tos egyensúlyi viszonyát. 

Festészetét jóval művészibb 

teljesítménynek tartom, mint 

költészetét, noha éppen a versei 

mutatják meg számunkra a nőt.     
 

S igaz, hogy a kötetcím inkább tömör összegzéseket ígér a létről (vagy az észre-

vétlen hétköznapokról), érvényesebb a verseire a Szőllősy Tibor megfogalmazta, 

festményekre jellemzőnek gondolt „novellaszerűség”. Képei ugyanis nem novel-

laszerűek, nem elbeszélő a jellegük, hanem – szimbolikus vagy allegorikus vonat-

kozásaik ellenére is – lírai helyzetvillanások. Túlbeszél tehát a szóban, tömörít a 

képben, s míg a vásznon a „csattanó” jelöli ki a kép intellektuális kiterjedésének 

irányát, a versek végére olykor fölöslegesen (noha zárójelbe) írt „poén” glosszásít-

ja a költeményt, publicisztikát farag az amúgy nemes gondolatból vagy érzésből. 

S ha valóban röviden, akkor álljon itt Pálfy Juliannától egy – inverziókkal is fo-

kozott, de – népdalosan egyszerű és finom vers: 

 

„összerakom magam – 

törődésből, némaságból, 

tűrésből és tagadásból, 

senkihez se tartozásból. 

 

összeraklak téged – 

legszebb minden érzésekből, 

hűségből és szerelemből, 

világ minden emberéből.”     
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Konstruktív látomásokat 

sűrítő képeiről fentebb, a 

csoporttárlat anyagát be-

mutatva szóltam, s ezt 

példázza egy ugyancsak 

Vaján festett, ám a megnyi-

tó idejére már elkelt műve 

(a reprodukciót Pálfy Putyu 

küldte el e-mailben).  
 

 

 

P. Juli-Anna:  

Egy kisváros, Vaja 

 

 
 
JELTELEN 
 

Buhály József 
Gondolat-jel című  

festményéhez (Vaja) 

 

 

Bogár rágta ég alól  

az árnyad. 

Dróttövistől reszketnek 

a szárnyak. 

Pókhálónyál pocsolyából 

felesel 

szívdobogást vérehulló 

kék szeder. 

Rozsdás rácsok mögött 

zörög lelked. 

Sípjaira boszorkányok 

lelnek. 

Lemegy a nap, így múlunk 

el jeltelen: 

körteízű köd hajnali 

kerteken. 
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TALÁLT SOROK (– még mindig szeptember 30.) 
 

Buhály József festménye nem most, hanem egy korábbi művésztelepen készült, 

de hazafelé a vonatra furakodtak mellé a verssorok. Motoszkált még egy gondolat 

(moccant egy kép) a varjakról, kerestem volna papírt, hogy teljes legyen költőileg 

is a vajai este. Régi zakóm díszzsebébe fordultak ujjaim, s előkotortak egy pénztá-

ri blokknál nem nagyobb fecnit, rajta tintasorokkal. Hogy mikor került oda, nem 

tudom, mindenesetre valami versféle volt. Hogy használtam-e másutt? – azt sem 

tudom, de hosszú évek érlelték a tetszést.          
 

(…) Hortobágyi báj: 

nádak közt gólya lépked, 

messze fehérlik. 

Csönd-békák táncolnak át 

az égen: délibábként. 
 

 
KÁLVINISTA TORONYNAPLÓ 

 
 

EGY „ELFELEJTETT” TANULMÁNY NYOMÁBAN – (szeptember 2.) 
 

„Keresztyén értékek és értelmiség a református felsőoktatásban” címmel 

rendezett kerekasztal-beszélgetést az ősztől a Kölcsey-főiskolát (annak 

tanítóképzési, illetve kommunikáció- és társadalomtudományi intézetét) 

integráló Debreceni Református Hittudományi Egyetem évindító oktatói 

napján. Meghívott volt Pusztai Gabriella egyetemi docens, a Debreceni 

Egyetem Neveléstudományi Intézetének oktatáskutatója, Győri L. János, 

a Református Kollégium Iskola- és Művelődéstörténeti Kutatóintézetének 

igazgatója, illetve Baráth Béla Levente egyháztörténész, egyetemi docens 

és Kathyné Mogyoróssy Anita főiskolai adjunktus, neveléspszichológus.  
 

A bevezetőben előbb a Nyugat 1913-as, 

Szabó Dezső által kirobbantott vitáját 

(A magyar protestantizmus problé-

mája) gondoltam felidézni, ám helyet-

te Győri L. János 2002-ben megfogal-

mazott, majd a Confessio című folyó-

iratban 2006-ban publikált vitaindítója 

rövid összegzését adtam. Érdemes lehet 

viszont a majd’ évszázados „problémá-

ra” is visszatekinteni (s szükséges volna 

értelmezni a téma kulcsszavait).  

Szabó Dezső kérdéseit („Milyen gyö-

kerekkel kapaszkodik ma a protestan-

tizmus a magyar életbe? Mi a létjoga, 

célja, szerepe, jövő kilátásai?”) – egy 

kisvárosi püspökavatásról tudósítva – 

egyebek mellett a sallangos program, a 

szóvirágok, a sablonos bibliai frázisok 
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vádja követte. „Ebben az ötszáz méte-

res moziban tömörítve látom a ma-

gyar protestantizmus minden gyökér-

betegségét, melynek szimptómáit a 

következőkben összegezhetem: 

1. Minden, ami akció, negatív, csak-

azértis tett a katolicizmus ellen. 2. A 

leghatártalanabbul általános szavak és 

mondatok abszolút tartalmatlansága. A 

protestantizmusnak nincs többé pozitív 

mondanivalója. 3. Valami bántó ízléste-

lenség a külső gesztusokban, hangban, 

mimikában. 4. A modern gondolatok és 

a katolicizmus szimmetrikusan egy-

forma, sunyi gyűlölete.” 

Szabó Dezső szerint a protestantiz-

mus két élő s ellentétes szervezet pofo-

zógépe: a katolicizmusé és a szocializ-

musé. S hogy milyen irányítást, milyen 

feleletet ad a kor kérdéseire? Pozitív 

tartalma ellenzéki szolidaritása volt az 

egyházi és politikai hatalom túlkapásai 

ellen. A megoldást a műveltség fejlesz-

tésében, a szellemi felemelkedésben, a 

pozitív tartalmak és az „életet kialakító 

emóciók” kínálatában látta. 

Móricz Zsigmond válaszában – Ady 

mellett a vitába kapcsolódva – azt írta, 

hogy a magyar protestantizmus prob-

lémáját senki sem értheti meg, aki 

teológiai, morális vagy éppen teoreti-

kus filozófiával akar hozzáférkőzni. 

„A magyar protestantizmus (…) első-

sorban magyar politikai, nemzetgazda-

sági, szociológiai probléma. A katoli-

cizmus egy élő szervezet, amely önma-

gáért élhet, s amely teljesen nemzetkö-

zi keretbe tudja befoglalni az egyház 

tagjainak egész lelki életét. A magyar 

protestantizmus ezzel szemben egészen 

lokális jellegű, a magyar faj szükségére 

teremtett szervezet (…) A protestan-

tizmus már nemzetközi eredetében az 

egészséges ember ösztönszerű védeke-

zése volt az idő előtt túlhajtott kultúra, 

az életbeli undorító elteltség ellen. (…) 

A katolicizmus az emberi szellemnek 

egy nagyszerű s az egész emberiséggel 

közös alkotása. A magyar protestan-

tizmus tisztán a magyar fajnak szemé-

lyes tulajdona.” 

Móricz a „kálvinistaságot” összevetet-

te az evangélikus vallásélettel, ekképp a 

kálvinisták „mindig meg voltak eléged-

ve azzal, hogy egy személynevet viselje-

nek címül s nem teóriai jelszót (…)  
 

 
A reformátusok mindenkor  

a tiszta magyarságot  

jelentették, annak minden 

bajával, reményével,  

szükségletével. 
 

 

„A reformáció leereszkedett egy be-

csületes alapra: a szabad vizsgálódás, 

az újra elgondolás, az isteni dolgokról 

való pörújítás alapjára, s ezzel közel 

hozta a lelkekhez az Istent, az embe-

rek, akik eddig úgy tekintettek az 

Istenre, mint egy igen-igen távol élő, 

hűvös, ismeretlen nagyúrra, most egy-

szerre ott találták azt szemben maguk-

kal, az asztaluknál és a mindennapi 

beszédjükben, kezet fogtak vele, és 

megvitatták vele a maguk belső kis  

tragédiáit, és megtanulták káromko-

dásba venni a nevét.” 
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Miután nyugtázta a magyar protes-

tantizmus történelmi funkcióját, Mó-

ricz is szembenézett a reformok szük-

ségességével. Szociográfiai alapállását 

tükrözte az aktuális, való életre reflek-

táló igény és az „emberi dolgok” szem 

előtt tartása. 

„Okos és hasznos és természetes fej-

lődés-e az, hogy az emberiség emberi 

dolgait szociális szervezkedés éppen 

úgy kiveszi a papság kezéből, ahogy a 

lélek anyagi szükségeinek tudományát 

kivette? – Ha igen, akkor a protestan-

tizmus élete meg van határolva. Mert 

akkor papságra többé csak az emberi 

léleknek a mélyén élő megdöbbené-

sekben, az életen felüli és életen túli 

ügyekben van szükség. A protestan-

tizmus azonban kezdettől fogva ezek-

nek a mélységes titkoknak nem kifür-

készésére, hanem békés elhallgattatá-

sára vállalkozott. (…) Mihelyt az Egy-

ház varázsa megszűnik, mihelyt az 

ember magára bukik a Lét rettenetes 

űrében: rögtön rohanni fog mindenki 

a legkalandosabb és a legképtelenebb 

miszticizmusok bázisa után. Az Egy-

ház végezte az emberiség legkorábbi 

ideje óta azt a nagy szellemi kiegyenlí-

tést, amit a villámhárítók végeznek az 

emberek építményei fölött a légköri 

villamos feszültséggel szemben. S az 

Egyház árnyékában az ember megcsi-

nálhatta a maga mindennapi dolgát, és 

átaludhatta a maga minden kínos, 

félelmes, titokzatos éjszakáját.” 

A protestáns értékrendben szorosan 

összekapcsolódik egymással a szószék 

és a katedra gondolatköre és szerepe. 

A vita felhívta a figyelmet arra, hogy az 

értékrendbeli szigorúságot és hasznos-

ságot a műveltségbeli szélességnek és 

mélységnek kell követnie. S ha kerek-

asztalunkra a református felsőoktatás 

címke is odakerült, megkerülhetetlen 

a képzők képzésének kérdése, s hogy 

milyen értelmiségi (társadalmi) szere-

pet tölt(het) be a református egyház. A 

Szabó Dezsői hangnemet félretéve bár, 

aktualitásában is provokatív. Győri L. 

János 2006-os tanulmánya Az egyház 

társadalmi hasznáról folytatott diskur-

zusba kapcsolódott be, régi dilemmát 

bogozva, egyebek mellett azt kérdezve:  
 

 

„Milyen kihívást jelent ma 

számunkra a protestáns  

műveltség?” 
 

 

Tételmondatai (egyben a tanulmány 

közcímei) a következők:  

A protestantizmus (1.) visszaállította 

a Biblia tekintélyét, (2.) kialakította a 

hallás/meghallás/engedelmesség kész-

ségét; (3.) személyesen szólítja meg az 

embert. A protestantizmus megköze-

líthető (4.) teljességigénye; (5.) mint 

„confessio-kényszer”; (6.) önkorlátozó 

minőségigénye; illetve (7.) kritikai és 

megkülönböztetési készsége felől. De 

nem hagyható figyelmen kívül a ma-

gyar protestantizmus (8.) egyetemes 

(kulturális, európai s nemzeti) beágya-

zottsága sem. 

Győri L. János 2. ponthoz kapcsolódó 

kérdései szintén továbbgondolandók: 

– Hogyan állítható ma vissza a hallás/ 
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meghallás/engedelmesség készsége úgy, 

ha (különösen a média hatására) min-

den korábbit meghaladó mértékben a 

felszíni látvány veszi körül az embert? 

– Hogyan segíthető hozzá a ma embe-

re ahhoz, hogy meghallja Isten megszó-

lító hangját a szavak mérhetetlen hitel-

vesztése közepette? 

– Hogyan lehetséges ma lelki elmélyü-

lés, amikor a tengernyi tudás, informá-

ció, hír akarata ellenére is felszínen 

lebegteti az embert? 

– Hogyan lehet megértetni a felvilágo-

sult (azaz „nagykorú”) emberrel az 

engedelmesség „kiskorúságának” mé-

lyebb értelmét? 

– Hogyan szólítható meg egyáltalán a 

ma embere? 

Győri L. János ekképpen összegzett:  

„Napjaink posztmodern kultúrája 

(…) lerántja a leplet az evilági megol-

dásokról, de nem nyújt helyettük újat, 

s ebben a helyzetben a védtelenül 

maradt európai ember a fogyasztásba 

menekül. Ám a fogyasztáshoz szokta-

tott ember előbb-utóbb csömört kap 

vagy mohósága rabja lesz. A maradék 

kereszténységnek, s ezen belül a ma-

gyar protestantizmusnak is föl kell 

tehát készülnie arra, hogy hamarosan 

igen sok lesz a kiábrándult, csalódott, 

hajótörött ember környezetünkben. A 

protestantizmusnak sürgősen meg kell 

tehát találnia (…) a korszerű válaszo-

kat, hogy olyan alternatív műveltséget 

teremthessen, amely kezelhetővé teszi 

korunk emberének erkölcsi, világnézeti 

válságát. Lehet, hogy radikális lelki 

fordulat előtt áll az öreg kontinens? 

Olyan fordulat előtt, amely az evangé-

lium szellemében képes újrateremteni 

a protestáns műveltség néhány elemét 

is: a hallás/meghallás/engedelmesség 

készségét, az egyetemes távlatok iránti 

fogékonyságot, a bibliai gyökerű kriti-

kát, a confessio belső lelki kényszerét 

és az önkorlátozó minőségigényt? Rá-

ébred-e végre a „tékozló” Európa, hogy 

ha életben akar maradni, nincs más 

választása: el kell jutnia – vagy vissza 

kell térnie!? – a keresztény nagykorú-

ság állapotába.” 

Győri „megtisztelőnek” érezte, hogy 

a beszélgetés alapját a Confessio-beli 

írása adta. „Annak idején vitaindító-

nak szántam azt a cikket, de visszhang 

nélkül maradt. Ahogy most újra átla-

poztam, minden mondatát ma is válla-

lom, hiszen továbbra is aktuális.” Az 

írásnak egyébként – jeleztük – van egy 

korábbi, hosszabb változata: a Credo 

című evangélikus folyóiratban jelent 

meg Gondolatok a magyar protestáns 

műveltség tartalmáról címmel (Credo 

2002/3–4. 82–107). A tanár úr „fáj-

dalma”, hogy az öt év előtt vitaindító-

nak szánt tanulmányára nem érkezett 

reagálás. – S valahol ez is a magyar 

protestantizmus problémája… 
 

 
Hogyan lesz az újszerű,  

Isten-ember kapcsolatból  

műveltségi tényező? 
 

 

Győri L. János olyan történeti kon-

textusban beszélt a protestáns művelt-

ség fogalmáról, miszerint a protestáns 
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magatartás kezdetben még nem mű-

veltségi tényező, hanem újszerű Isten-

ember kapcsolat volt, csak később, és 

eredeti szándékai ellenére lett művelt-

ségi mozzanat. „A reformáció (a pro-

testantizmus) tehát úgy válik művelt-

ségforrássá, hogy a protestáló (a szemé-

lyes Isten-ember kapcsolat mellett ki-

álló) hit előbb protestáns kegyességet, 

ez pedig protestáns aktivitást teremt, 

amelyből protestáns kultúra és mű-

veltség sarjadhat.” A reformáció ennek 

jegyében alakította át Európa szellemi 

arculatát, amikor az evangélium hirde-

tésének szolgálatába állította a nyom-

dát, az iskolát, a humanista szövegkri-

tika eredményeit – nemcsak a keresz-

tyén hitre és erkölcsre, hanem az egész 

kultúrára és műveltségre, a tudomány-

ra, művészetekre, de még a politikára 

és gazdaságra is hatást gyakorolva. 
 

Eliot állítása szerint: 

 
 

„Az oktatás boldogabbá 

 teszi az embereket” 

 
 

Kathyné Mogyoróssy Anita a koráb-

bi, a főiskolai hallgatók körében vég-

zett kutatások (2001–2004–2007) – 

„Hivatásszocializáció és értékpreferen-

cia” – eredményeit foglalta össze, a kö-

vetkező kulcsfogalmak mentén: szak-

ma – hivatás – hivatástudat; értékek – 

motiváció – döntések – viselkedés – 

világkép; közösségi értékek – közös-

ségfejlesztés. Kitért a „példamutatás” 

paradigmatikus változóira az oktató és 

hallgató (tanító, lelkész, kommuniká-

tor), a diák, gyülekezet, médiafogyasz-

tó viszonyában vizsgálva a kérdést. 

Baráth Béla Levente éppen a közös-

ség szerepét emelte ki – s talán az sem 

véletlen, hogy a debreceni egyházme-

gye lapja a Közösség címet kapta. Az 

egyén kultúrája, az egyén értékrendje 

a közösségen belül értelmezhető, és az 

úgynevezett keresztyén értékrend ad a 

lokalitásoknak idő- és térbeli kiterje-

dést, olyan dimenziót, amely a társa-

dalmi vagy gazdasági válságok köze-

pette is megtartó erőtérként működik. 

Az értékszocializáció színterei a kö-

zösségek, legyen szó a gyülekezetről, a 

családról vagy az iskolai közösségről. 

Pusztai Gabriella referátumában olyan 

új kutatási eredményekre hivatkozott, 

melyek azt bizonyítják, hogy az egyhá-

zi iskolák értékpreferenciái érzékelhe-

tően pozitív irányban változnak a világi 

intézményekével szemben.  

Pusztai Gabriella moderátori „man-

kóként” segítségül hívott tanulmánya 

– Egyházak felsőoktatási szerepválla-

lása Kelet-Közép-Európában – angol 

nyelven jelent meg 2010-ben. A beszél-

getésben nem volt mód a koncepciók 

széles skálájáról szólni, de kiemelendő, 

hogy az önálló egyházi felsőoktatási 

intézmények mellett érvelő nézőpont 

szerint a felekezeteknek joguk van arra, 

hogy gondoskodjanak saját intelligen-

ciájuk utánpótlásáról, és a felsőfokú 

képzés minden területén szükség van 

egyházi intézményekre.  

S különösen fontosak az úgynevezett 

„küldetésnyilatkozatok”. A nem állami 
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szektoron belül működő intézmények 

ugyanis eltérő társadalmi funkciót lát-

nak el, s ezek megértéséhez pontosíta-

ni kell az egyházi felsőoktatás definiá-

lását. Noha a „működtetés” része az 

oktatási intézményben folyó munká-

ért való felelősség, a működés célját, 

alapelveit, tartalmait, az egyházi felső-

oktatás koncepciója csak az egyházi 

felsőoktatási intézmények öndefiníciói-

nak áttekintése után körvonalazódik. 

A küldetésnyilatkozatok az 

egyházi felsőoktatási intéz-

mények sajátos céljai közé 

emelik az emberiség egészé-

ért érzett felelősségvállalást.  

 

 

 

 

 

Bertha Zoltán  

(1914–2003) református 

lelkész-festőművész 

 alkotása 
 

„Ezt Nyugat-Európában jórészt úgy 

értelmezik, hogy ezekben az intézmé-

nyekben a tudományos kutató és fej-

lesztő munkának  körültekintőnek és 

felelősségteljesnek kell lennie abban a 

tekintetben, hogy az emberiség jövője 

szempontjából mire használhatók az 

eredményei (Catholic University of 

Leuven), vagy szélesebb értelemben: az 

egyéni tehetséget a mások és a társa-

dalom szolgálatába állítják (Catholic 

University of Lille); a társadalom el-

esettjeit segítő pályákra készítenek fel 

(Protestant University of Applied Sci-

ences Freiburg).”  

Pusztai Gabriella úgy látja, marká ns 

megkülönböztető jegy a kutatás és a 

gondolkodás szabadsága, miközben az 

egyházi közösségük iránti kritikus  

gondolkodással az egyház és a világi 

közösség párbeszédét segítik. A har-

madik fontos elem pedig „a személyi-

ségfejlesztés világi egyetemeknél széle-

sebb koncepciója”.  

 

Mindez annak érdekében történik, 

„hogy nemcsak eredményes karrierre, 

hanem értelmes, tartalmas személyes 

életre készíthessék fel a hallgatókat.” 

A közösségek szerepe a poszt-szocia-

lista országok egyházi felsőoktatási 

intézményeiben tovább hangsúlyozó-

dik. Az egyes országok kulturális ha-

gyományaiból kiindulva, „az értelmi-

ség fogalmához speciális szerepelvárás 

társult, miszerint a magasan iskolázott 

személy nemcsak magas-kultúra fo-

gyasztásával emelkedik ki a társada-
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lomból, hanem egyszersmind sajátos 

küldetéstudattal, felelősséggel rendel-

kezik a közössége iránt.” 

A másfél óra alatt számos kérdés 

vetődött föl – és maradt nyitva. Meg-

fogalmazódott viszont az igény a dis-

puta folytatására.  Erre a kommuniká-

ció- és társadalomtudományi intézet  

Mediárium című folyóiratának hasáb-

jain nyílhat lehetőség a jövőben. 

 
 

MEGJELENT A MEDIÁRIUM  
2011/1–2. SZÁMA – (szeptember 27.) 
 
 
Noha az elmúlt évet – kényszerűségből – összevont 

(és vaskos) kötettel „teljesítette” a(z immár) Debre-

ceni Református Hittudományi Egyetem Kommu-

nikáció- és Társadalomtudományi Intézetének 

folyóirata, s az integráció során esetleges szünetelé-

sének réme is fölvillant, elismerve a folyóirat és a 

mögötte álló tudományos műhely pótolhatatlan 

munkáját, az egyetem vezetése nem gördített aka-

dályt a folytatás elé. 
 

A Mediárium idei 1–2. száma egy „Roma kultúra” blokkal/rovattal indul, mely 

azért is kapott külön aktualitást, mivel az egyetem keretein belül éppen az időn 

ősztől kezdhette meg munkáját a Roma Szakkollégium. Berek Sándor a cigány 

kultúra és szakralitás 20. századi viszonyát etnográfiai kontextusban vizsgálja; A 

mélyszegénység megtámadása címmel olvasható egy interjú Balog Zoltánnal, a 

társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárral; magam pedig „Cigányvarázs” 

vagy a lét sikolya? címmel értekeztem a cigány naiv művészet és a reprezentáció 

kérdéseivel (a folyóiratszámot roma naiv alkotók képei illusztrálják). 

A Múlt századi történetek rovat közli Orbán Mariann Kárpátaljai református 

lelkészek börtön- és lágerélményei című tanulmányát, valamint Németi János 

Levente kutatási eredményeit – Forradalom és építőmunka címmel – az NSDAP 

és a német nemzetiszocialista állam dualizmusáról a „Machtergreifung” nyarán. 

A Műhely rovatban Arany Lajos – Márai Sándor sajtóról alkotott nézeteinek (s 

egyúttal publicista ars poeticájának) értékelését adó – tanulmányának folytatása 

olvasható (az első rész a 2010. évi Mediárium-kötetben jelent meg); s ugyanitt 

kapott helyet Tóth Dénesnek a debreceni operatársulat utóbbi egy évtizedét mér-

legre tevő írása (Muzsika a deszkák felett). A Fórum rovatban vitaanyagként is 

olvasható Guld Ádám problémafölvető cikke (Sztárnak lenni. Hírnév és hírhedt-

ség dimenziói a mediatizált nyilvánosság korában); a Duffek Mihály, Hausmann 
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Alice, Szabó László Tamás szerzőhármas pedig a zenei nevelés időszerű kérdései-

ről és a „fél-anyanyelvűség” veszélyeiről folytatott diskurzust (A „köz értéke” vagy a 

„réteg kultúrája”? címmel).     

 

 
PROTESTÁNS KÖNYVJEGYEK 
 
Kálvin és a kálvinizmus hatása az 

exlibriseken; avagy a református  

művészetfelfogás sajátos (le)nyomatai 
(– október 3.) 

 

 

Négy és fél év kutató- és gyűjtőmunká-

jának eredménye az a másfél esztendeig 

írt tudományos (kép- és vallásantropo-

lógiai) monográfia, mely a Kálvin-évek 

alkalmából és Debrecen mezővárossá 

nyilvánításának 650, évfordulóján jelent 

meg a Tiszántúli Református Egyházke-

rület kiadásában, Fekete Károly teológi-

ai egyetemi tanár gondozásában. Alább 

az általa írt ajánlást közlöm.  

 

„A keresztyénség története során többször is fellángoltak a képek kö-

rüli viták (bizánci képrombolás, kálvini képtilalom), hogy segítsék-e a 

liturgiát a képek, ábrázolások, vagy inkább a Szentírásra koncentrál-

janak az istentiszteleten megjelent hívek. Arról azonban mindenki és 

mindenkor meg volt győződve, hogy szimbólumokra, jelképekre szük-

ség van.  

A szimbólum sűrített üzenete ugyanis önmagán túl valami mé-

lyebb, egyetemesebb tartalmat fejez ki, ugyanakkor lehet nagyon 

személyes is. Jelképeink összekötnek bennünket, részei párbeszédünk-

nek, segítenek a megértésben (sokszor a transzcendens is szimbólu-

mokon keresztül fejezi ki önmagát vagy szándékait), cselekvésre kész-

tetnek, érzelmileg mozgósítanak. 

A jelképekben önazonosságunk szintén kifejezést nyer, a szimbólu-

mok segítségével is megnevezzük önmagunkat. A maga nemében 

szimbolikus cselekedet például az Úrvacsora szentségével való közös-
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ség, de vajon ki vonná kétségbe annak hétköznapjainkban is ható ere-

jét? Jelkép a szőlőfürt, a pelikán, a bárka, jelkép a pecsét, az egyhá-

zunk címere – és szimbolikus ábrázolások az exlibrisek, ezek a könyv-

be ragasztott vagy önállóan gyűjtött tulajdonosjegyek. 

Más tudományterületek művelése, szépírói és szerkesztői tevékeny-

sége mellett a képzőművészeti reprezentációkat és a szakrális kom-

munikációt is kutató Vitéz Ferenc monográfiájában ezúttal a („kálvi-

nista” motívumokat alkalmazó) könyvjegyeket vizsgálja, úgy is mint 

a bennük kifejezésre jutó érzéki, lelki és intellektuális tartományokat.  

Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára a Kálvin-évek (2009–2014) 

idusán ezt az illusztrációkban és a jegyzetapparátusában gazdag, az 

emlékezést is szolgáló könyvet, hogy benne az Olvasó viszontláthatja 

„szellemi arcvonásait”. 

 

A monográfia anyagából előtanulmány jelent meg korábban egy pécsi nemzetközi 

Kálvin-konferenciakötetben, több írást olvashattak e témakörből a Néző • Pont 

hasábjain is. A könyvben több mint 80 illusztráció lelhető föl abból a – mintegy 

tízezer lapos válogatáson alapuló – közel 200 exlibrisből, melyek a szorosan vett 

protestáns tematikát és motívum- vagy szimbólumkört jelenítik meg. 

Több, a társadalomtudományok valamelyikét művelő kutató szembesül azzal a 

dilemmával, hogy noha újabb és újabb kitekintési lehetőségek (vagy párhuzamba 

állítható jelenségek) kínálkoznak, végül le kell zárni a témát, és a könyvet elő kell 

készíteni a kiadáshoz. Ezért is ajánlatos jól körbejárható módon meghatározni a 

kutatási célokat – az eredmény nem közölhető egy matematikai képletben, s még 

a modellezés is megkívánja az elágazási utak számba vételét –, majd közölni az 

eredményeket. Ezek a célok, kérdések a következők voltak: 

 

1. Milyen műfajon belüli csoportról van szó (például névre szóló exlibris vagy 

emléklap-e az adott alkotás)? 

2. Ki a „címzett”, és a „tulajdonos” milyen kapcsolatban áll a kálvinizmussal? 

3. Milyen motívumokat alkalmaz a művész a szellemi kötődések, avagy a 

„kálvini vonások” érzékeltetésére? 

a./ Milyen módon tükröződik a címer- vagy emblémajelleg a lapokon? 

b./ A motívumkör tárgyiasult jelképi szinten vagy szellemi vonatkozásban 

idézi-e meg az adott hagyományokat? 

c./ Amennyiben a portré vezérelem vagy kompozícióalkotó motívum, milyen 

célt szolgál a kiemelés vagy a montázstechnikájú sűrítés? 

4. Miben áll az exlibris példaértéke; s milyen „tanító” jelleget tulajdonítha-

tunk a lapnak? 
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5. Mivel a stilizáció, a szimbólum, a kontextus, az asszociációk, illetve a vallo-

másjelleg együttesen hat, hogyan szolgálja az exlibris az identitáskonstrukciót? 

a./ Miként formálja a személyes (a könyvtulajdonosra vonatkozó) azonos-

ságtudat alakítását? 

b./ Hogyan lesz része a könyvjegy vagy alkalmi nyomtatvány – az „ars 

memoriae” tükrében, mint az emlékezés szellemi „helye” – egy közösségi identi-

tás alakításának?        
 
A válaszok pedig a következők: 

1. Többségében névre szóló exlibriseket találunk, ritkábban fordul elő az al-

kalmi nyomatokhoz sorolt emléklap, azonban a névre szóló könyvjegyeknek 

mintegy harmadában más nevek is szerepelnek (például a családi kötődést erő-

sítve: ősök, a szellemi példát hangsúlyozva: prédikátorok, tudósok s művészek – 

a tevékenységi körök olykor össze is kapcsolódnak). 

2. A „kálvini vonásokat” fölmutató exlibrislapok címzettjei jellemzően protes-

tánsok, gyakran nemcsak vállalva, de a tevékenységükkel is hirdetve az azonossá-

got. Úgy tűnik: nem annyira a vallásgyakorlás a fontos, hanem a kálvinista örök-

séghez való kapcsolódás, amely – Debrecen esetében – azt a fajta lokálpatriotiz-

must is megjelenítheti, melynek része a kálvini hagyomány. (Ám megjegyzem: a 

gyűjtői szempontoknál nem minden esetben mérvadó a felekezeti vonzódás vagy 

hovatartozás, és az exlibrist készítő művész – mivel az esetek többségében meg-

rendelést teljesít – sem ítélhető meg a fenti szempontok alapján.)     

3. a./ A címerjelleg a lapok nagy részén háttérbe szorul, családi címerek ritkán 

jelennek meg, ám a Magyarországi Református Egyház (vele párhuzamban Deb-

recen) címere visszatérő motívum. Jóval erősebb jegy az embléma vagy szimbó-

lum alkalmazása, azok egyrészt a címerelemekből származnak, másrészt a to-

posszá emelkedett épületek (Kollégium, Nagytemplom) vagy tárgyi attribútumok 

(bárány, főnix, Biblia, úrasztali kellékek stb.) megjelenítésével hangsúlyozódnak. 

b./ A tárgyiasult jelképi szintet és a szellemi vonatkozást nem lehet különvá-

lasztani, hiszen egy adott motívum éppen a szellemi többlettartalom révén válik 

szimbolikussá. Ekképpen még az adott épület vagy tárgyi motívum névvel törté-

nő azonosítására sincsen szükségünk, sokszor elegendő a református templomto-

rony a szélkakassal vagy lángos csillaggal. Méltányolandó, hogy a könyvjegykészí-

tő művész messzemenően tiszteletben tartja a református egyházművészet iko-

nográfiai hagyományait, a szimbólumok alkalmazásában követi az évszázadok 

során kialakult jelentéseket, mindazonáltal az exlibris kiváló terepet kínál a szak-

rális és profán elemek együttes megjelenítéséhez.   

c./ A portré viszonylag nagy számban vezérelem, illetve kompozíciót alkotó 

motívum, ám (kapcsolódva az első ponthoz) nem annyira a címzett, mint inkább 

a példakép portréját látjuk. A portré önmagában ritkán jelenik meg, a környeze-
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tében alkalmazott motívumok egyrészt arra szolgálnak, hogy a könyv tulajdono-

sát tudjuk kapcsolatba hozni a karakterrel, illetve a szituatív tárgyi elemek magát 

a felidézett elődöt minősítik, és éppen azokat az attributív motívumokat emelik 

ki, melyek szellemi hagyományozásának főbb értékvonulatára utalnak. 

4. Ebből következően az exlibris példaértékénél fogva erősíti föl a didaktikus 

elemeket, közvetítő csatorna lesz a múlt és jelen, az örökséghagyó korszak és 

személyiség, valamint a hagyománykereső kortársi környezet között. Egy-egy 

megidézett személyről például csak kevés információt van módja közölni a mű-

vésznek, így az exlibris konkrét üzenetének vagy tágabb értelmű asszociatív jelen-

tésrétegének feltárásához aktív befogadásra van szükség: a könyvjegyet vizsgáló 

harmadik személyt szellemileg mozgósítja a művészi és a megrendelői szándék.       

5. A legfontosabbnak vélt következtetésünk az úgynevezett identitáskonstruk-

ció tényleges jelenlétére vonatkozik. A könyvtulajdonos egyértelmű állásfoglalá-

sát jelöli a kiválasztatott és megjelenített személy, illetve motívum, és a közösség 

irányában ható tudatosság éppen annak köszönhetően válik fontossá, hogy az 

exlibris immár egy évszázada kikerült a könyvekből. Nyilvános fórumok, cserék, 

országos és nemzetközi seregszemlék, világtalálkozók és kiállítások főszereplője, 

egyre gyakrabban jelenik meg az eredeti nyomatokon túl reprodukciók formájá-

ban is, kiválóan alkalmazható illusztrációként, így az „arisztokratikus” szenvedély 

demokratizálódásának köszönhetően a legszélesebb körben lesz (vagy lehet) 

alakítója az emlékezésnek, emlékidézésnek. Így (ha nem is „térítő” a szerepe, ám) 

mindenképp véleményalkotásra vagy állásfoglalásra ösztönöz. 
 

Nemcsak a szerkesztés tartott még az augusztus végi nyomdába adás előtti na-

pokban is, de folyamatosan szélesedett a vizsgált terület (például a történeti kép-

antropológiai adalékok – számos alkalommal kellett meghozni a döntést, hogy az 

újabb, ide vonatkoztatható adatok s jelenségek, nem beszélve az exlibris-történeti 

kitekintésről, csupán az egyre sűrűsödő jegyzetapparátusban szerepeljenek). 

S volt még egy nagy hiány a sok között: az integráló Debreceni Református Hit-

tudományi Egyetem új rektorának, (ifjú) Fekete Károly teológus professzornak 

nem volt exlibrise, s erre utaló igényét magam tolmácsoltam Burai István grafi-

kusművésznek – néhány kulcsmotívum és hívó-szó megjelölésével –, egyben arra 

is példát keresve, hogyan működik a „közvetített megrendelés”. 

Ráadásul az első linómetszet próbanyomat megtekintésekor tárta elém a nem 

sokkal korábban hozzá került Aradi János exlibris-hagyatékot, benne az ezret is 

meghaladó könyvjeggyel. Nem tagadom: fokozódott feszültségem, hiszen a könyv 

kéziratát kereknek éreztem – csupán Fekete Károly exlibrisének bemutatásához 

hagytam helyet abban –, ám mi történik, ha olyan újabb motívumokra bukkanok, 

melyek kihagyhatatlanok a könyvből. Átlapoztam az anyagot, s némi megelége-

déssel konstatáltam, hogy az exlibrisek közt vagy a már bemutatott témák ismét-
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lődtek és variálódtak, vagy az említésre méltó lapok egyik példánya birtokomban 

volt (illetve más gyűjteményből már megismerhettem).      

A hiányzó könyvjegy elkészült, s mint utoljára a könyvbe került részletet: annak 

leírását közlöm ennek a beszámolónak a végén. 

A szimbólummá rögzült épületek és tárgyak címerszerű tulajdonosazonosító-

jegyek lesznek. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, dr. Feke-

te Károly új exlibristervén csak két motívum szerepel. A Nagytemplom kompozí-

ciós hátteret ad a főmotívum, a tornyok közé emelkedő, jelképesen fölnagyított 

úrasztali kehely számára. Fekete Károly a Nagytemplomban kezdte lelkipásztori 

szolgálatait 1988-ban (a kálvinizmus fő épületjelképe Debrecent, a reformátussá-

got, a személyes kötődéseit példázza). Újabb vonatkozásokat sugall itt a kehely. 

Sákramentumkellék (Fekete a liturgiai kommunikáció megújításán fáradozik), s 

további két református szimbólumot foglal magába. Felső részének lángnyelves 

díszítőmotívumai funkciót kapnak: utalnak a főnixre, s a kehelyforma egyúttal a 

fáklya transzformációs lehetőségét rejti. A kehely (a református mivolt alapszim-

bóluma) itt meta-reprezentációs motívum: az újjászületés-megtisztulás folytonos 

képességét jelzi a szentség vételében; az immanens és a transzcendens találkozá-

sát a tornyok közötti égi-földi térben. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ex libris Dr. Fekete Károly 

Burai István linómetszete 
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AZ ERKÖLCS ÉS SZERETET  
EGYÜTT TANULHATÓ 

 

Ranschburg Jenő emlékét idézve 
 

 

„Beszéljünk kicsit kevesebbet 

a szeretetről – 

beszéljünk többet a tisztességről.” 
 

 

 

Ranschburg Jenő pszichológus – mint a Magyar 

Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének 

főmunkatársa – jött el Debrecenbe, a ’90-es évek 

közepén, mikor is újságíróként beszélgettem vele 

a Szeretet, erkölcs, autonómia című könyvének 

megjelenése után. Aztán (de ennek is lassan már 

egy évtizede) Egerben, az Eszterházy Károly Főis-

kola kommunikációs konferenciáján (a médiatu-

dományok oktatójaként) vettem részt, ahol ő is 

előadott, s volt módunk néhány szót váltani egy-

mással. A múlt év őszén a Kölcsey-főiskola (mun-

kahelyem) vendége volt.    

 

Vajon van-e kapcsolat (s milyen) a szeretet minő-

sége és a társadalom fejlettsége foka között?  

A szeretet milyenségének kérdése eleve tovább-

gondolásra késztet, s itt nemcsak a szeretet ér-

zelmi aspektusáról van szó (hogy nagyon szeretek 

vagy csak kicsit szeretek), hanem egy fajta stílust 

is jelent – mondta még a ’90 es évek közepén vele 

készített beszélgetésben a tanár úr. – Az ember a 

környezetét is beleadja ebbe az érzésbe, így tehát 

igen erős a kettő közötti kapcsolat. Ez azt jelenti – 

s a történelemben szintén nyomon követhető a 

folyamat –, hogy minél despotikusabb egy társa-

dalom (vagy a család), annál inkább érvényesül az 

apa mint despota, azaz mint egyeduralkodó sze-

repet betöltő személy. A családon belüli kapcso-

Elhunyt az idén már-

ciusban (76. éves ko-

rában) Ranschburg 

Jenő pszichológus.  

Fő kutatási területe a 

fejlődéslélektan, a 

szocializáció, a klinikai 

gyermeklélektan,  

a fejlődési pszichopa-

tológia volt. Gondosan 

ügyelt arra, hogy 

szakmai véleményét a 

laikus közönség is 

megértse, ezért is lett 

népszerű a televíziós 

Családi kör szakértő-

jeként. A tudományos 

ismeretterjesztést 

szívügyének tekintette, 

a családi és iskolai 

gyereknevelés témájá-

ban kiskönyvtárnyi 

anyagot publikált.  

A fejlődéslélektan 

kutatásában és oktatá-

sában végzett munkás-

ságáért, a gyermekek 

védelme érdekében 

folytatott tevékenysé-

géért 2005-ben a Ma-

gyar Köztársasági 

Érdemrend tiszti-

keresztjével tüntették 

ki. 2006-ban Budapest 

díszpolgára lett, 2009-

ben Prima Primissima-

díjat kapott, 2010-ben 

a Hazám-díjat vette át. 
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latrendszer – szülő és gyerek, férj és feleség, gyerek és gyerek – viszonyai, érzelmi 

kapcsolatai és dominanciái (noha némi késéssel) tükrözik a társadalmat. Előbb 

tehát a társadalom változik meg, majd hozzá hasonulnak az apróbb belső szerke-

zetek – mint például a család –, illetve a belső érzelmi állapotok. 

Meg lehet-e (és hogyan) „tanulni” az erkölcsöt a szeretet által? Ranschburg Je-

nő véleménye szerint kisgyerekkorban elsősorban a szereteten keresztül lehet 

megtanítani a gyereket a moralitásra. A morál a gyerek számára a tabuk, a „nem 

szabadok” világa. Kétféle módon tudja betartani ezeket az erkölcsi szabályokat: 

egyrészt, ha szeret, a másik irány pedig a félelemé. Ha fél, akkor erkölcsi fegyel-

me nem lesz tartós, mert erkölcsi szabályozottsága egyértelműen függ annak a 

személynek a jelenlététől, akinek kiszolgáltatott. Ellenben, ha szeret, akkor képes 

arra, hogy a szeretett személy távollétében is betartsa az általa felállított tilalma-

kat. Így tehát egyértelműen a szeretet révén alakul ki moralitása. A felnőtt em-

bernél azonban külön kell választani az erkölcsöt a szeretettől. Az erkölcs agykér-

günk által befolyásolt jelenség – a szeretet mélyebbről jön.  

Beszéljünk kicsit kevesebbet a szeretetről, beszéljünk inkább a tisztességről. Ha 

végiggondoljuk, hogy mit jelent a tisztesség és a szeretet, akkor külön tudjuk 

választani az erkölcs kérdéskörének érzelmi és megismerésre vonatkozó, agyi, 

agykérgi részét. Felnőttkorban nem feltétlenül kell érzelem az erkölcsös élethez, 

de ahhoz, hogy megtanuljuk az erkölcsös viselkedést, mindenképpen szükségünk 

van a szeretetre.  

 A nagy szavak talán patetikussá teszik a megfogalmazást, mégis a problémakör 

természetességéből következik a kérdés: Ha erkölcsössé, tisztességessé válik – és 

szeretni is tud – egy társadalom (pontosabban: a szeretet elvén működik), vajon 

a sejt, a család elveszíti-e autonómiáját, vagy épp ez által tehet szert még nagyobb 

önállóságra? 

 Ismét meg kell fogalmazni, hogy mit értünk pontosan önállóság alatt – mond-

ta Ranschburg Jenő. – Ha a család (mint kicsiny szerkezeti egység) autonómiájá-

ról beszélünk, meggyőződésem, hogy ez nem jelent kiszolgáltatottságot. Termé-

szetesen az önállóságnak is vannak határai. Határa lehet szabadságunknak pél-

dául az is, hogy éppen melyik korszakba születtünk, milyen társadalomban élünk. 

Ezen belül viszont világosan látjuk, hogy minél demokratikusabb egy társadalom, 

annál demokratikusabb lesz a családszerkezet is. Ez nem azt jelenti, hogy ki va-

gyok szolgáltatva egy demokratikus társadalomnak, és kénytelen vagyok hozzá 

hasonlóan demokratikus lenni. Ez a társadalom ugyanis az autonómiát kínálja. 

Ha úgy akarom, megpróbálhatok nem demokratikusnak lenni a családon belül, 

és ha ez sikerül, ebbe a társadalom nem fog beleszólni. Ennek ellenére döbbenten 

szoktuk tapasztalni, hogy azok a kislányok, akiknek durva, alkoholista apjuk van, 

megfogadják, hogy bárkihez, csak alkoholistához nem mennek férjhez; és mit ad 
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isten – ezek a lányok legtöbbször alkoholista férjet választanak. A család olyan 

forgatókönyvet „ír bele” a gyerek életébe, amit nem mindig lehet felismerni, de 

ettől függetlenül ott van, és befolyásolja életünket. Ennek hátterében áll a társa-

dalom, amelyben élünk, és természetesen az apánk és anyánk is. Mindez azonban 

nem mond ellent az alap-

vető tételnek, miszerint az 

egyén autonómiára vágyik, 

és e jelenségekkel terhel-

ten is módja van autonóm 

életvezetésre.   

 
 
 
 

Ranschburg Jenő 

(a kép forrása: 

www.prae.hu) 

 

 

A hir24.hu portál januárban közölt interjút a pszichológussal, ebben 

nyilatkozta a következőket, arra a kérdésre, hogy „a politika direkt 

tereli-e gyerekszerepbe a társadalmat” 
 

„A kialakulóban lévő kommunikációs mód és hatalmi szerkezet kifejezetten 

a poroszos szülő-gyerek kapcsolattal rokonítható, ráadásul azzal a fajtájá-

val, amelyben minimálisra zsugorítják a gyerek alkudozási pozícióját. Mint 

a Kádár-rendszerben: légy engedelmes, imádd apádat. És te engedelmes 

vagy, és imádod apádat. Ami persze az apát is deformálja. Nem tudni előre, 

kiből mit hoz ki a hatalom, nem tudni, melyik Dr. Jekyllből lesz Mr. Hyde. 

Az arra hajlamosak elveszítik kapcsolatukat a külvilággal, túlzottan kocká-

zatvállalóak lesznek, egocentrikussá válnak, még az ülésük és a járásuk is 

megváltozik. Nem hallgatnak az ellenvéleményre, sőt, minél nagyobb kórus 

követel valamit, annál inkább megcsökik magukat. A közvetlen munkatár-

sak kiválasztásánál a simulékonyság, a talpnyalás lesz a fő szempont. 

Megmámorosodnak, még a fiziológiai tünetek is olyanok, mint annál, aki 

alkoholt vagy drogot fogyaszt. Mindenkit veszély fenyeget, aki a hatalom 

közelébe kerül. Maga Nixon mondta annak idején, hogy ő azt hallgattat le, 

akit akar, mert az elnöknek azt is szabad.” 
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„AZ ÉLET ÉRTÉKEI” 
 

Ezzel a címmel jelent meg Fülep Lajos művészettörténész (filozófus, pedagó-

gus, református lelkész) publicisztikája az Ébresztő című folyóirat 1917. kará-

csonyi számában. – Fülep születésének 125., egyben halálának 40. évfordulójára 

szerettem volna legalább egy rövid 

cikket írni a Néző • Pont valamely múlt 

évi kötetében. Törlesztetlen adósság 

maradt e szándék – ez idáig. Évfordu-

ló már nincsen, de a kommentárban 

fölvetett kérdéseket, illetve a kritikai 

kiindulópontot magát – „Ha e mi ko-

runkat hátrahagyott emlékei alapján 

abból a szempontból fogja megítélni 

valamelyik későbbi kor, hogy mit 

tartottak benne értéknek, mire fogja 

alapítani ítéletét?” – ma is igen aktuá-

lisnak érezzük.  

 
 

 

AZ ÉRTÉK: ÉLETKÉRDÉS. S mivel csak 

keveseknek fontos, nem lehet a művé-

szet, az irodalom és költészet, a vallás, 

nemzet és haza sem a kor értékmérője. 

Általános műveltségről szintén nehéz 

beszélni. – „Ha megnézzük azokat az 

intézményeket, ahol e műveltséget 

nyújtják, az iskolákat, csodálkozni 

fogunk, hogy még mindig van valame-

lyes műveltség a világon.” 

De mi határozza meg akkor a kor-

szak és a társadalom értékpreferenciá-

ját? Fülep szerint (1917-ben!) csak az 

úgynevezett „technikai vívmányok” a 

kor jellegét általánosan meghatározó 

„jelek”.  A görögség értékszemlélete – 

a test kultusza, a politikai független-

ség, a világnézet idealizmusa, az etika, 

a káosztól való irtózás mellett – leg-

tisztábban a művészetben fejeződött ki. 

A középkorból nőnek ki a nagy közös-

ségi alkotások, a katedrálisok. A rene-

szánsz, a reformáció, sőt, XIV. Lajos 

vagy Goethe kora sem tartotta legfőbb 

értéknek a „puszta létet” – ellenben a 

mi korunk igen, s a mai embernek a 

technika azért fontos, hogy a létet elfo-

gadhatóvá, kényelmessé tegye.  
 

 

„A mai ember két dolgot csinál: 

 dolgozik és pihen, szórakozva  

vagy tétlenül. Azért dolgozik, hogy 

pihenhessen, és azért pihen, hogy 

dolgozhasson, együtt pedig azért 

 dolgozik és pihen, hogy élhessen.” 
 

Az alábbi összeállítás csupán néhány 

mozaikkocka. Az első – útra indító 

jegyzet – Fülep Lajos publicisztikájá-

hoz (mely egy nagyobb tanulmányt is 

megérne) kínál adalékot. A második 

kocka művészettörténeti és művészet-

elméleti újdonságaihoz és lehetséges 

aktualitásaihoz kapcsolódik, majd a 

művészetfilozófiai kérdésekre utal az 

emlékezés művészetbeli szerepét idéző 

fragmentum. S noha a nyolcvanas 

években „divat” volt Fülepről beszélni, 

ma viszont feledjük, szükséges né-

hány életrajzi adatot is említeni.      
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Pedig a létet nem a technika, hanem 

a Biblia olvasása teszi élhetővé – per-

sze, Fülep sem arra gondol itt, hogy a 

munkából hazaesve azonnal vegyük a 

Bibliát elő, és kezdjük el olvasni, noha: 

„a legnagyobb és a legkisebb szellem is 

megtalálta benne a maga mindennapi 

táplálékát”. 

A bibliaolvasás hiánya azonban jel-

képesen arra utal, hogy nincs semmi a 

szellemi és lelki szükségleteink kielégí-

tésére. Sőt, már az is kérdésessé vált, 

hogy fölfedezi-e magában a kor embe-

re ezeket a szükségleteket. 
 

 

„Ami a puszta léten túl és fölül 

van, nem tudjuk megragadni”. 
 

 

A technika pedig: „puszta lét”, és a 

gép – mai szóval: a technológia – veszi 

át a Biblia szerepét. A gépben nincsen 

semmi ugyanakkor, ami a puszta léten 

túl és fölül lenne. 

„Az emberiség – összegzi figyelmez-

tetve Fülep Lajos a tanulságot –, mely 

a puszta léten túl érő jókról lemond, a 

létről is kénytelen lemondani: önma-

gát ítéli halálra. Mert az ember igazi 

léte, az elpusztíthatatlan, nem a létben 

van. Hanem azon túl.”   

 

FÜLEP „MA SEM UNALMAS”. Kenyeres 

Zoltán tanulmánya (Nyugat-mozaikok) 

a Nyugat újraindításának terveit tekin-

ti át – a Magyar Csillagtól a 2007-ben 

megjelent Megint Nyugatig –, a szem-

le középpontjába az egy folyóirat meg-

indításához és működéséhez szükséges 

három rekvizitum (pénz, szerzőgárda 

és olvasóközönség) közül legfontosabb 

tényezőnek a közönséget tartva. Mivel 

a Nyugat által megcélzott értelmiségi-

polgári közönség inkább elfogadta „az 

esztétizmus különféle irányaiból áradó 

nyugalmat” saját világa elleni lázadás-

nál, a támogatott művészkör „megma-

radt a posztszimbolizmus, impresszio-

nizmus stádiumában, s a Nyolcak pre-

avantgárd ízlésvilágán semmiképp nem 

kívánt túlhaladni” – noha művészet-

kritikai, esztétikai, filozófiai rovataiban 

gyakran felhangzott az impresszioniz-

mus-kritika hangja is. 

Fülep már 1906-ban, a Nyugat egyik 

előzményének tekinthető Szerda című 

lapban megfogalmazta az impresszio-

nizmus dekonstruálásának szükséges-

ségét a modern művészet térnyerésé-

hez. Amellett, hogy ő „fedezte föl” Ady 

Endrét, Rippl-Rónai művészetének is 

első komoly méltatója volt, az európai 

új művészetből Cézanne-nal példáló-

zik, ezzel is bizonyítva, hogy éles ér-

tékválasztásokban gondolkodott. 

„Egy szilárd értékmetafizika alapjait 

kereste – írja Kenyeres – (…) válasz-

tania kell Monet és Cézanne között.” 

Ám felismerte: az „igazi művészetet” 

mindig más és más egyéniségek képvi-

selik; és 1908-as tanulmányában (Új 

művészi stílus) egy homogén kultúra 

ideáltípusát vázolta. „Minden alkotó a 

maga módja szerint fogja föl a művé-

szetet […] Nemcsak annyi művésze-

tünk van ma, ahány művészünk, ha-

nem annyi kritikánk is…” – olvassuk 

Kenyeres kiemelésében, ráirányítva a 
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figyelmet arra, hogy a homogén kultú-

ra nem egy-egy individuális személyi-

ség műve, hanem a közösségé.  

Perneczky Géza Molnos Péter Mun-

kácsy-attakjához hasonlóan „esett neki” 

Fülep Lajosnak, nehezményezve, hogy 

nehezen akart tudomást venni a Cé-

zanne utáni kortárs művészet ered-

ményeiről – „… a nosztalgia, amely a 

polgári békeévek felé irányult, a kép-

zőművészet terén is érvényesült”. Az 

1923-ban megjelent Magyar művészet 

című könyvéből (1918-ban és ’22-ben 

két részletet a Nyugat is közölt) kitű-

nik: Fülepet egy elvont teória vezette, s 

nehezen fogadta be az új változásokat. 

Kenyeres elismeri az óvatosságot: „nem 

állt cikkekben, tanulmányokban, tárlat-

kritikákban határozottan a ’20-as évek-

ben nálunk is megnevezhető avant-

gárd irányzatok mellé, nem lett párto-

ló kritikusa ezeknek és ezek képviselő-

inek sem, azonban tovább vitte az imp-

resszionizmus-kritikát”. 

Fülep Egybegyűjtött írásait 1988-

ban kezdte kiadni az MTA Művészet-

történeti Kutatócsoportja. A felszaba-

dítás, a levegő és az élet címmel Kiss 

Endrétől olvasunk ennek apropóján 

kritikát Fülep jelentőségéről, aki „szin-

te minden irány tartalmaiból előlegez, 

az egyes irányok és törekvések vezér-

elveit megfogalmazza, általánosítja és 

elterjeszti, az új felismerések tucatjait 

fogalmazza meg. Ady, Kosztolányi, 

Juhász, Kodály, Bartók, Körösfői-

Kriesch és általában a közép-európai 

impresszionista gondolkodás tartal-

mait artikulálja”.  

Lantos Edit Fülep Lajos munkáinak 

„olvashatóságára” kérdezett rá (Aktuá-

lisak-e még Fülep Lajos írásai?), tehát: 

„érvényesek-e állításai, jelentenek-e 

szellemi izgalmat, tesznek-e fel tovább-

gondolható, továbbgondolandó kérdé-

seket”. A vele való vita, a reá vonatko-

zó kritika, a megértés igénye, a telje-

sítmény tisztelete pedig egyaránt arra 

utal, hogy Fülep Lajos ma sem unal-

mas olvasmány, akár a publicisztika 

(művészetkritika, interjú) vagy a mű-

vészetelmélet (esszé) és filozófia (érte-

kezés) területére kalandozunk. 

 

AZ EMLÉKEZÉS A MŰVÉSZI ALKOTÁS-

BAN. A doktori értekezésként beadott 

tanulmányról Máté Zsuzsanna írt a 

fiatal Fülep Lajos művészetfilozófiájá-

ról szóló „Szép eszéről, szép lelkéről...” 

című könyvében (Szeged, 1995). 

Az emlékezés a művészi alkotásban 

című tanulmány adott lehetőséget arra, 

hogy Fülep Croce esztétikájának három 

alaptételét cáfolva fejtse ki saját kon-

cepcióját. Az első tétel szerint „a mű-

vészet intuíció és semmi más” – intuí-

ció alatt nem bergsoni intellektualitást, 

legmagasabb fokú megismerő képessé-

get, metafizikai tevékenységet, hanem a 

képzetet, reprezentációt és percepciót 

értve. A második tétel szerint „az intu-

íció mindenkor azonos a kifejezésével”; 

s ebből következik a harmadik, misze-

rint („mivel a kifejezés azonos az intuí-

cióval, az intuíció pedig a művészettel”) 

„minden kifejezés művészi tevékeny-

ség”. E három alapot cáfolva az egész 

rendszer összeomlik. 
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Máté Zsuzsanna szerint is különle-

ges helye van e munkának az életmű-

ben: „a bomlás jeleit mutató premo-

dern és az éppen kialakuló modern 

határán áll” (premodernné például a 

művészet metafizikus felfogása, Ab-

szolútumra utaló jellege, érzékfölötti, 

spirituális irányultsága teszi). A ha-

tárhelyzet értelmezéséhez Máté nem 

a crocei (s a benne foglalt nietzschei) 

kritikát, s nem is a Dilthey és Bergson 

hatást tartja elsődlegesnek, hanem a 

metafizikus művészetfilozófusok para-

lel világszemléletét. 

Arra tesz kísérletet, hogy a művészi 

alkotóképességet a psziché teljességé-

be helyezze vissza, de differenciálja is 

az alkotókompetenciát. Bergson után 

állítja: „a dolgokat belülről ismerhet-

jük meg, a művészet megismerése a 

művészi tevékenység belső mechaniz-

musának feltárásával egyenértékű”. A 

művészi tevékenységet (mint fantáziát, 

kifejezést) az emlékezésből vezeti le – 

„intuíció (…) az emlékezés nélkül soha-

sem fordul elő”; az emlékezés művészi 

formálásként alakítja át az impresszi-

ókat és belső élményeket. De milyen 

kritériuma van az intuíciók kiválasztá-

sának? Fülep a művész és a „közönsé-

ges ember” emlékezésmódját veti egy-

be: a művész fölismeri, hogy „végső 

formát öltött, hogy tiszta, kész forma; 

hogy a kiemelés, elhagyás, felejtés, az 

emlékezés alakító folyamata véget ért”. 

 A műformák című alfejezet hivatott 

az emlékezés tevékenységének indivi-

duális, alanyi tényezőinek elemzésére 

–e szerint a különböző emlékezéstípu-

sok hozzák létre a művészet alapvető 

formáit: azok az emberi lélek mélyé-

ben gyökereznek. Vizsgálja a tér és idő 

szerepét a kifejezésben, tiszta bergsoni 

hatásokat mutatva: minden művészi ki-

fejezés vagy forma feltételezi a valósá-

gos, megélt idő, a durée lényegi meg-

ragadását, abszolút tér-időbe emelését. 

Sajátos emlékezésformaként tekint a 

fantáziára. Művészi fantáziának nem a 

valóságtól elrugaszkodást, helyette a 

valóság „formálás által való fölülmúlá-

sát” tartja. „Hogy ez a valóság külső-e 

vagy belső, hogy tényleg megélt vagy 

csak elképzelt, az a dolgok lényegén 

mit sem változtat, mivel semmi, úgy, 

ahogy közvetlenül adódik, művészileg 

nem használható. Bármi a művészet 

anyaga (valóságos vagy elképzelt do-

log), mindig át kell mennie a formálás 

processzusán, s ez a processzus azonos 

az emlékezésével.” 

Cáfolja Croce tételét, hogy a „nyelv 

esztétikai produktum” lenne; az emlé-

kezés-teória alkalmazásának kérdését 

pedig azzal vezeti be, hogy a művésze-

tet egyenesen az emlékezés igénye és 

képessége hozta létre; az emlékezés a 

káoszból formát hoz létre, a részletek-

ből egészet, s a véletlenből szükségsze-

rűt. A művészi és nem művészi közötti 

határt a szépség fogalma, „a formában 

telő öröm”, a spiritualitás legmaga-

sabb foka jelenti; s modern, fenome-

nológiai megállapítás, hogy esztétikum 

(szép) csak akkor keletkezik, ha a mű-

alkotás és a befogadó között egy sajá-

tos érzelmi viszony jön létre. 
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FÜLEP LAJOS (Budapest, 1885. január 23. – Budapest, 1970. október 7.) előbb 

nyomdai korrektor volt, majd a Hazánk (1904–1905) és Az Ország (1905–1906) 

című lapoknál dolgozott. Az akadémikus művészetet bíráló irodalmi, képzőművé-

szeti és színházi kritikái, cikkei a Népszavában,  

a Magyar Szemlében, A Hétben, a Szerdában 

jelentek meg. Két párizsi útja során (1904, 1906)  

megismerte Cézanne és Gauguin művészetét;  

Firenzében kisebb megszakításokkal (1907–13 

között) állami ösztöndíjas volt. Itt felfedezte föl  

magának Giotto, Dante művészetét, s Assisi  

Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin s más közép- 

kori misztikusok hatására megtért. 1911-ben 

Firenzéből szerkesztette A szellem című (anyagi 

 okokból csak két számot megért) filozófiai  

folyóiratot. 1910-ben lefordította és bevezető  

tanulmánnyal látta el Nietzsche A tragédia 

 eredete című művét. 1912-ben doktorált művészettörténetből, filozófiából, olasz 

nyelv és irodalomból – disszertációja a Croce impresszionista esztétikájával 

vitatkozó, Az emlékezés a művészi alkotásban című tanulmánya volt.  

1916-ban beiratkozott a Református Teológiai Akadémiára, 1918-ban lelkészi 

képesítést szerzett. 1920-ban falura költözött, hogy református lelkészként szol-

gáljon (Medina, 1920–1921; Dombóvár, 1921–1922; Baja, 1922–1927; Zengővár-

kony, 1927–1947. 1929-től számos cikkben foglalkozott a dunántúli magyarság 

pusztulásával. 1930-ban megkapta a Baumgarten-díjat, a ’30-as években a pécsi 

egyetemen volt magántanár, művészetfilozófiát, esztétikát, olasz irodalmat okta-

tott. Itt kezdődött barátsága Weöres Sándorral. 1946-ban kinevezték a budapesti 

egyetem olasz tanszékére, a fővárosba költözött, az Eötvös Collegium tanára lett. 

1951-től ’61-es nyugdíjazásáig a művészettörténeti tanszéket vezette. A Művészet-

történeti Értesítő (1953–1961) és az Acta Historiae Artiumnak (1954–1961) 

főszerkesztője volt; szerkesztette A magyarországi művészet története I–II. 

összefoglaló munkát; elindította a Magyarország műemléki topográfiája soro-

zatot. 1957-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Az 1960-as években minden elköve-

tett, hogy Csontváry – akit Cézanne mellett a 20. század legnagyobb festőjének 

tartott – képei méltó és biztonságos helyre kerüljenek.  
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125 ÉVE SZÜLETETT TÓTH ÁRPÁD 
 

ÉRZÉKENYSÉG ÉS ÉVŐDÉS 
 

Tóth Árpád publicisztikája 
 

 

Ha rövid lexikon-szócikket állítanánk össze Tóth Árpád, a publicista címszó 

alatt, a születési (Arad, 1886. április 14.) és halálozási (Budapest, 1928. novem-

ber 7.) adatok mellett abban szerepelne, hogy Debrecenből Budapestre települ-

ve, költőként debütált, s kortársaihoz hasonlóan küzdött benne a költői létmód 

az újságírói-szerkesztői egzisztenciával. Versesköteteit (Hajnali szerenád, 1913; 

Lomha gályán, 1917; Az öröm illan, 1922; a már csak posztumusz megjelent 

Lélektől lélekig, 1928) és műfordítás-kötetét is (Örök virágok, 1923) megemlíte-

nénk, szóvá téve: a publicisztikai termésből nem állított össze életében külön 

kötet (A Bírálatok és tanulmányok csak 1939-ben látott napvilágot, a Tóth Ár-

pád novellái és válogatott cikkei pedig csak 1960-ban jelent meg). Az 1905-ben 

kezdett magyar-német szakos egyetemi tanulmányainak kezdetétől verseit deb-

receni lapok, A Hét, a Vasárnapi Újság és 1908-tól a Nyugat közölte, s oda kriti-

kákat is írt. 1909-ben visszatért Debrecenbe, előbb a Debreczeni Független Új-

ság fizetés nélküli színikritikusa, majd 1911-től a Debreceni Nagy Újság s annak 

Lúdas Matyi című élcmelléklete szerződtetett szerkesztője volt. 1913-tól ismét 

Pesten keresett megélhetést. 1917-től Hatvany Lajos folyóirata, az Esztendő 

segédszerkesztője, 1918-ban a Vörösmarty Akadémia titkára, 1921-ben Az Est-

lapok munkatársa lett. Az Est irodalmi rovatvezetőjeként, szerkesztőként, a 

Pesti Napló publicistájaként dolgozott; szerkesztői munkája mellett színes híre-

ket, glosszákat írt. Kritikái és recenziói ritkultak a Nyugatban, Az Est minden 

írását fogadta. (Születésének 125. évfordulóján a publicista Tóth Árpád mun-

kásságának áttekintését a szócikknél jóval nagyobb terjedelemben, noha így is 

csak vázlatosan adjuk.)   

 

A KRITIKUS (1.) „Nála a bírálat is 

tanulmány” – említi meg Nagy Zoltán 

mintegy mellékesen (zárójelben) Tóth 

Árpád Bírálatok és tanulmányok című 

posztumusz (1939, Debrecen) kötetét 

bemutatva a Nyugat 1939/6. számá-

ban. Meghatározza ugyanakkor Tóth 

Árpád kritikusi hangját az élmény, az 

impresszió: képes egyetlen mondatban 

is összefoglalni a szóban forgó mű reá 

gyakorolt hatását. „Jelzők, melyek egy 

grácia gyengéd mozdulatával emelik 

különös fényű lámpácskáikat a fogal-

mak titkos bánatú arcába..." – ezzel a 

Tóth Árpád Kaffka Margitról írt kriti-

kájából kölcsönzött idézettel indítja 

Nagy Zoltán a bírálatot, majd az idé-

zett passzus érvényét Tóth Árpádra 
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jellemzően is kitágítja: „… egy rendkí-

vüli műveltségű lélek világít rá a mű-

vekre erős és kérlelhetetlen fénnyel, 

mely a búvó szépségeket és a rejtege-

tett hibákat egyformán szemünk elé 

kényszeríti; de a lámpát gráciával emeli 

egy gyengéd kéz, úgyhogy a gáncs se 

fájhat. Szubjektív jóakarat és objektív 

szigorúság, a jó tanító oly ritkán talál-

kozó két tulajdonsága, szólnak hozzánk 

e tanulmányokban, a mester elmélke-

dései művek előtt”.  

Nagy Zoltán szerint nem egy esszé-

író tanulmányait, helyette egy költő 

esszéit olvassuk életének legfontosabb 

dolgáról, a költészetről. Épp ezért nem 

akart rendszert felállítani a kritikus: 

„nem akar felemelkedni a mű szintjé-

ről az esztétika magasabb (és csaló-

kább) régióiba”. – A legfelsőbb szintet 

maga a mű jelentheti, s innen merül 

alá a részletekhez, az anyag vizsgálatá-

hoz: „nem ítélni akar, hanem tanulni, 

nem bírál, hanem tanulmányoz”. 

Szorgosan keresi az értéket, „s mint 

az aranymosó, örül, ha aranyszemeket 

talál az iszapban”. Szabolcskáról ki 

meri mondani, hogy rossz verset ír, de 

a vers „különös zamatú szeretetremél-

tóságát” is megemlíti. Másutt is elemzi 

a hibákat, de elismeri az erőfeszítése-

ket. Jobban szereti, persze, a dicsére-

tet (mert ekkor maga is feloldódhat): 

„bámulatos pontossággal, az árnyala-

tok ezerféle finomságával, a kifejezés-

nek szinte ördögi leleményességével” 

– a mű alanyi élvezetében (Szép Ernő, 

Karinthy s Kosztolányi műveit tanul-

mányozva). Természetesen az írásmes-

terség titkai állnak érdeklődése közép-

pontjában (például Babits műfordítá-

saival kapcsolatban oszt meg műhely-

titkokat).  

Három tanulmányt emel ki a kötet-

ből Nagy Zoltán, mint „nem túlságosan 

gazdag esszéirodalmunk” maradandó 

értékeit (Baudelaire költői képeiről, 

Kaffka Margit regényeiről, illetve az 

Adyról szóló tanulmányt: Ady költé-

szetének viszonya elődeihez és a fran-

cia modernekhez).  

„De a napvilág nemcsak azokról a 

dolgokról tesz tanúságot, melyeket 

megvilágít, hanem tanúságot tesz a  

napról is, mely a sugarakat küldi. Ezek 

az értekezések nemcsak azok tárgyait 

világítják meg, hanem visszfényük egy-

úttal új ragyogással önti el a fényfor-

rást is. Ezek a tanulmányok nagyban 

meg fogják könnyíteni az olvasóknak 

Tóth Árpád költészetének teljes meg-

értését is, mert a költő mások költésze-

tének vizsgálata közben önkéntelen és 

hiteles képet ad mindazokról a néze-

tekről, elvekről és költői módszerekről, 

melyeket költészetében maga követ és 

ez ennek a kötetnek egyik legnagyobb 

érdekessége.” 

Nagy Zoltán fontos megállapítása ez: 

ha a kritika műfaját Tóth Árpád publi-

cisztikai életműve egyik meghatározó 

vonulatának tekintjük, úgy azt üzeni a 

„naphasonlatos” példázat, hogy a Tóth 

Árpád-költészetet teljesebb vagy ár-

nyaltabb módon úgy tudjuk megérte-

ni, ha megismerjük a kritikákon edző-

dött újságírói toll futását. Tudjuk, hogy 

Tóth Árpád életében és művében olyan 
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formán is szoros kapcsolatban álltak a 

versek és az újságcikkek, hogy – legin-

kább a Debreceni Nagy Újságnál – a 

napi eseményekre verses glosszákban 

vagy kroki-versekben reflektált. 

„Többször és nem titkolt megvetés-

sel gáncsolja a poénre hegyesedő ver-

seket és a kigondolt témák megverse-

lését.” – Ám ezzel nem saját költésze-

tét bírálja, nem is publicisztikáját, bár 

fölvetődik a kérdés, hogy a publiciszti-

kai tartalom költői versformákba önté-

se vajon a költészetet silányítja, vagy 

épp a publicisztikát emeli-e meg? Tóth 

Árpád nagy verseinek „nincs elmond-

ható témájuk, lerajzolható tervük” – a 

kroki-versek ellenben téma (helyzet- 

és karakter középpontúak). Nagy Zol-

tán szerint kár lett volna e dolgozatok-

nak elkallódni a szétszórtságukban (a 

legtöbb írást egyébként a Nyugat kö-

zölte), ezért gondolja dicséretre érde-

mesnek az ifjak „kegyeletes buzgalmát” 

(a debreceni zsidó gimnázium diákjai 

– tudós tanáruk, Kardos László ellen-

őrzése mellett – adták ki a kötetet 500 

példányban, az eladásból befolyt ösz-

szeget Tóth Árpád özvegy édesanyjá-

nak ajánlották föl). 

 

AZ „OLVASÓ”. Tóth Árpád gimnazista 

korától az I. világháború végéig a Sze-

pes megyei bányavároskában – Nagy 

Zoltán szerint egy nagyobb faluban –, 

Svedléren töltötte vakációit. Ez a jel-

leméhez illő, csöndes, idilli település 

volt az olvasás és írás legalkalmasabb 

helyszíne (későbbi feleségét szintén itt 

ismerte meg, s ide utaztak nászútra is). 

A hétköznapi világ boldog kontrasztja-

ként jelenik meg a város (itt írta Az 

árnyból szőtt lélek című egyik nagy 

versét), noha nem távolodott el a vi-

lágtól, járatott ide újságokat és folyó-

iratokat (Pesti Napló, Világ, Nyugat, 

Ma) – mint a Tóth Eszter (a költő lá-

nya) és Petrányi Éva által Az árnyból 

szőtt lélek kéziratár bemutató album-

ból kiderül: írótársainak küldött leve-

leiben rendszeresen beszámolt olvas-

mányairól. Svedléri magányában újra 

elővette az Érzelmek iskoláját – az 

Éducation sentimentale-ról ezt írta: 

„megint csak könnyekig meghat, akár-

hol nyitom ki. Mégiscsak ez a fiatal-

ember egyetlen igaz könyve! Olvasga-

tok angol költőket is, naponként egy-

egy evőkanállal. Súlyos táplálék, de jó.” 

 

A Tóth Árpád születésének  

125. évfordulójára vert ezüst ötezer 

forintos érme  

 

A magával vitt könyveken túl kéré-

sére mindig újabbakat küldtek a bará-

tok. Karinthy könyvét (Írások írókról), 
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Kaffka Margitét (Állomások) Péterfy 

Jenő esztétikai munkáit, Riedl Arany 

János-életrajzát, szótárakat és német, 

francia, angol nyelvű versköteteket… 

Az olvasmányokból kritikák születtek, 

itt írta Kaffka Margit tanulmányát a 

Nyugatnak, Ady A halottak élén című 

kötetéről tárcakritikáját a Pesti Nap-

lónak, s bizonyíthatóan itt készült több 

jelentős műfordítása. 

Az első világháború utolsó hónapja-

iban egy fajta alkotói válságba került 

(értve alatta, hogy verset jóformán nem 

is írt), egyre többször került anyagi 

zavarba az ifjú házas, és a szerkesztői 

munka mellett inkább csak olvasott. 

1918 októberében írta Nagy Zoltán-

nak: „mégiscsak a Művészet az egyet-

len, amiért érdemes volt a világnak 

megteremtődni, minden egyéb félresi-

került a mindenségben. Milyen jó volna 

hát írni valami szépet, jót, nagyot! Én 

nem tudok. Csak olvasok, s az olvasás 

nagyszerű megfeledkezéseket, átmeneti 

harmóniákat tud adni.”              

 

A „JÁTÉKOS”. Tersánszky Józsi Jenő 

(Az ifjú Tóth Árpád; Nyugat, 1931/22. 

szám) a magyar irodalom kamaszko-

rának nevezte az időt, melyben a Tóth 

Pádiéhoz (a költő beceneve volt a Pádi) 

hasonló bánatos lélek is „kényszerűen 

belehangolódott” a levegő „bízó, keser-

veken legyintő kacajaiba”. Könnyed, 

mégis öregesen imbolygó léptek, hóna 

alatt könyvek és kutyanyelvek, nagy-

keretes pápaszem, szüntelen magá-

ban-tűnődés, halk beszéd az Osvátot 

körülvevő zenebonában.  

Elek Artúr (Tóth Árpád; Nyugat, 

1928/22. szám) „a bölcsesség fekete 

karikájával bekeretezett csillogó gyer-

mekszemet” látta maga előtt. S a ka-

maszkori jelző nem is az irodalmat, 

mint inkább Tóth Árpádot hivatott 

leírni: egyszerre volt játékos gyermek 

és csöndes bölcs. 

 

Tersánszky szerint Tóth Árpád volt „a 

szellem kertjének igazi, okos és mér-

tékletes kertésze. Az ő fölénye jóságos 

volt. Nála már csak Osvát Ernő volt 

jobbindulatú óriási tudásával” – Tóth 

Árpádnak ugyanis „több szíve volt arra, 

hogy amit (…) betegesnek vagy haszon-

talannak tartott, azt megróni, irtani (…) 

próbálja”. (E tulajdonságával maga is 

tisztában volt, a Déry Tibornak szóló 

levelében írta – a Nyugatban olvasott 

novellára tetszéssel reflektálva –, hogy 

„engem úgy ismernek, mint nagyon is 
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jóakaratú és elismerő hajlamú kritizá-

lót, de talán még így is van némi értéke 

a dicséretemnek, mely a legspontá-

nabbak és legőszintébbek közül való”.)  

Üdvös és szent elégedetlenség volt 

az övé Tersánszky szerint, ami az öntu-

dat hatalmával, a józansággal, a fog-

csikorgató munkakészséggel járt együtt. 

„Legbizalmasabb perceiben”, elítélte a 

költészetnek azt a válfaját, melyet de-

kadens lírának nevezünk. „Tóth Árpád 

a bölcsek, poéták, betegek egyetlen 

fegyverét, a szép, a rímes, a szenvedő-

leges panaszt, sírást is csak módjával 

tartotta helyesnek” – addig, amíg a 

gyógyítást szolgálta. (Maga is úgy vélte 

saját versei egy részéről, hogy túlmen-

nek az egészség megszabta határon.) 

„Nem küzdő, hanem magányos, já-

tékos, szemlélődő élet” volt az övé – 

búcsúztatta Babits (Tóth Árpád. Váz-

latok költői arcképéhez; Nyugat, 1928/ 

22. szám). „Játék és látvány: ezekből 

szövődik a költészete” – s ez a kettős 

egység jellemzi a publicisztikáját is, 

„félig-meddig kívülről” nézve az életet, 

melyben élni szenny és keserv, átutaz-

va rajta: gyönyört és nosztalgiát érez.  

„Valami őszinte és önfeledt öncélú-

ság van ebben a játékban; a szépségét 

nagyrészt éppen az teszi, hogy magá-

nak és magáért való: időtöltés, elszó-

rakozás, vigasz... szinte minden egyéb 

ambíció nélkül. (…) Sorait nem a kez-

det és cél lendülete diktálja, hanem a 

fantázia játékos gyönyöre rakja össze”. 

A kritikusoknak ezért lesz nehéz dol-

guk Schöpflin Aladár szerint (Temetés 

után egy nappal; Nyugat, 1928/22. 

szám), ha műveit korszakokba kíván-

ják sorolni: „nem voltak korszakai, az 

ő költészete egyetlen dallamnak, a saját 

lénye dallamának sokféle variációja”. 

Látszólag eseménytelen a külső élet, 

mert csak belső történései vannak, 

„finom és mély lelki kalandjai”. Elek 

Artúrhoz, Tersánszkyhoz, sőt, Babits-

hoz hasonlóan, Schöpflin is a benne 

mindvégig ott élő gyermek oldaláról 

kívánta megközelíteni az alkotó jelle-

met. „Csodálatos kisfiú, egy tudomá-

nyosan művelt és fegyelmezett, mélyen 

gondolkodó és gondolataival mindig 

tisztában levő férfi, egy komoly és lelki-

ismeretes művész elméjével. S ez a 

kettő ő benne egy, nincs köztük ellent-

mondás, össze tudtak olvadni maradék 

nélkül.”  

 

Major Henrik karikatúrája  

Tóth Árpádról. A költő ezt jegyezte a 

rajz mellé:  

„Kedves Major, Hová meredt el szép 

szemem világa?” 
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Vas István – a Nyugat pályázatán 

díjazott tanulmányában (Tóth Árpád; 

Nyugat, 1938/11. szám) – szintén a 

szelíd, külvilági eseménytelenség s a 

mély belső történések kettősségében 

vizsgálta az életművet, melyben meg-

határozó mozzanatnak érezte az elvá-

gyódást a hétköznapiból az ünnepibe. 

Nem a lélegzet-elállító költőmágusok 

közé sorolja, „inkább azok körül való, 

akiknek hatása valami különös révület, 

finomabb derengés, mely költői fátyol-

lal borítja a mindenség erős és tagolat-

lanabb színeit. Mágusi vesszeje a me-

lankólia volt, nem az, amelyik elfordul 

a földi dolgoktól, de az, amelyik meg-

leli a gyarlóban a szépet és örököt.” 

Költészetéből Vas István szerint hi-

ányzik „a sikert könnyebben kiváltó 

indulat, Ady közvetlen prófétasága, 

Kosztolányi nagyvilági elegáns páto-

sza, Babits lírai szenvedélye, mely a 

vallásos lelkesedés erejével hódít”. Nem 

„probléma-költészetet” adott (mint a 

harsány és „vérmes elégedetlenségű” 

Ady, a gúnyt űző és „pezsgő eleganciá-

jú” Kosztolányi, a dialektizáló és „ide-

gesen ábrándozó” Babits): Tóth Árpád 

„egyik legfontosabb mondanivalója a 

szép pillanat tünékenysége, az elmúlás 

mélabúja”. S hozzáteszi: „A magyar 

remény-korszak kezdetén így kezdtél 

új dalt, reménytelen költőm" — írta 

Csokonairól, s ez az invokáció senkire 

sem illik jobban, mint saját magára. 

 

A PUBLICISTA (1.) A publicista Tóth 

Árpádról a költő halálának 25. évfor-

dulóján monográfusa, Kardos László 

írt tanulmányt, hangsúlyozva: kényszer 

vitte bár a költőt az újságírói pályára, a 

kenyérgond panaszait hamar elnyom-

ta a hivatás különleges vonzereje. Ezt 

Tersánszky Józsi Jenő is észrevette: a 

költő Tóth Árpád csak a személyiség 

egyik arcát mutatja, a kép az újságíró 

vonásaival teljes.  

Az érzékeny karakterrel szükségsze-

rűen társított humánumról árulkodott, 

amikor Tersánszkyból „kiábrándult”, 

bakaruhában látva őt: „… árulónak tart, 

aki cserbenhagytam a humanitás zász-

laját, és az öldöklődés vad forgatagába 

dezertáltam, amely megríkatja és el-

hallgattatja a szelíd Múzsákat. (…) Én 

magam részéről csak mulattam ma-

gamban Tóth Árpád pacifista fölhábo-

rodásain, és megbocsátottam szúrása-

it. Valóban, jelleméhez vágónak és 

tiszteletreméltónak inkább ezt a kultúr-

emberi dühöt tartottam, mint azoknak 

a viselkedését, akik ugyanezzel a düh-

vel szívükben, azért áthangoltak a 

hadihangulatokra.” – írta Tersánszky 

visszaemlékezésében. De amikor újsá-

got írt, „elegáns volt, és a szokott mé-

labúja helyett több fásultsággal és 

egészséges cinizmussal nézett szembe 

a dolgokkal”. 

A hírlapírói és költői karakter egy-

mást kiegészítő – vagy ellensúlyozó – 

voltára, egészen pontosan az ösztönzé-

sek eltérő jellegére utalt Rónay György 

is A hajnali szerenád belső terei című 

tanulmányában. „… s ilyen ösztöke 

volt számára nyilván a szerkesztőség 

légköre, egyáltalán a helyzete: hogy 

mintegy a Nyugat exponense, Debre-
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cenig előretolt előőrse, szabad portyá-

zója ezekben a csatározásokban az 

irodalmi és helyi közéleti maradiság-

gal. Aztán meg: egy redakció légköre 

más, mint négyszemközt lenni önma-

gával a fehér papír előtt, és ügyes 

pengevillogtatás helyett léthelyzetét 

tisztázni, létezését verssé fogalmazni.” 

Noha már 1909-től jelentek meg 

cikkei, hivatásos újságíróvá 1911-ben 

vált, amikor megkezdte működését a 

Debreceni Nagy Újság (1911. október 

10.). Előtte elsősorban költőként is-

merték – legelőbb (19 éves korában, 

1905-ben) A Hét közölte verseit, 1907-

ben a Debreczen adta közre három 

költői munkáját, majd az 1908-ban 

indult Nyugat publikálta rendszeresen 

költeményeit. 1909-ben a Debreczeni 

Független Újság szépirodalmi munka-

társként említette Tóth Árpádot. Kar-

dos László idézi Nagy Zoltánnak írott 

levelét: „hogy ingyen járhassak szín-

házba, jelentkeztem az egyik helyi 

lapnál, a Debr. Függ. Újs.-nál színikri-

tikusnak. Szívesen fogadnak, most itt 

folytathatom a figyelőstílusomat”.  

Fizetést nem kapott, de lehetősége 

nyílt legalább arra, hogy színházba 

járjon, illetve írhatott. A „figyelőstílus” 

emlegetése konkrétan arra utalt, hogy 

ezzel párhuzamosan a Nyugat Figyelő 

rovatába írt recenziókat (noha ottani 

jelenléte csak 1914-től vált intenzíveb-

bé); másrészt az értékelő szemlélődés-

sel vagy a kritikus csönddel jellemez-

hető attitűdöt sugallja a megjegyzés. 

Kardos mindenesetre megjegyzi, hogy 

a Figyelő-cikkeknél a debreceni kriti-

kák „fesztelenebbek, nyíltabbak, bát-

rabbak”. Tóth Árpád bírálatai valóban 

élesebbek s határozottabbak voltak, de 

csak úgy, ha a költeményeinek hangjá-

val vetjük össze azokat, s nem a „har-

cos” kritika jellemzőivel. Kardos Ady-

hoz hasonlítja a kritikus Tóth Árpádot, 

ám az Ady-bírálatok elemi ereje hiány-

zott. Ennek nem a csöndesebb véle-

mény volt az oka, hanem – mint ahogy 

a Tóth Árpád-publicisztikát, közte a 

hírlapi verses krokikat vizsgáló kéz-

iratban Szabó Bianka megjegyzi – Tóth 

Árpád jellemének egyik meghatározó 

vonása: a tapintat, amely hírlapi köz-

életi munkásságában és magánéletében 

egyaránt megjelent. 

 

Medgyessy Ferenc domborműve, 

mely a debreceni Nagyerdőn felállí-

tott emlékművéhez készült 
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A művet és a művészt kritizálja, de 

soha nem az embert. A bírálatokban is 

megjelenő tapintat apja balsorsából 

ered, hiszen a család példáján keresz-

tül tapasztalhatta meg, hogy az éles 

kritika olykor a művész egész pályáját 

tönkre teheti. Nem nagyon olvasunk 

olyan, Tóth Árpádról szóló nagyobb 

elemzést, amely szó nélkül menne el a 

szobrász apa, Tóth András és a debre-

ceni „Vas Zsuzsi”, a Hungária szabad-

ságszobor körüli „pörlekedés” mellett. 

Legrészletesebben Bakó Endre könyv-

nyi terjedelmű dokumentumriportjá-

ból (Tóth Árpád a debreceni porban, 

1992) értesülünk a részletekről.  

 

A KÖLTŐ ÉS APJA. Az autodidakta 

Tóth András viszonylag szép sikereket 

ért el itthon és a nemzetközi porondon 

is – egyik tervét Kolozsvár választotta 

meg, Lyon vásárlási szándékot muta-

tott, Selmecbányán Honvéd-szobrát 

állították föl, Kossuth-szobrával meg-

nyerte a nagykőrösi pályázatot –, ám 

Debrecenben eleinte csak kisebb meg-

bízásokat kapott (emléktáblák, emb-

lémák). Az ércbe öntött Hungária végül 

1902-ben elkészült, az Emlékkertben 

avatták föl, de igen hamar ráragadt a 

„Vas Zsuzsi” gúnynév, mert a szobrot 

sokan sikertelennek tartották. 1906-

ban áthelyezték az Árpád térre, helyére 

Holló Barnabás Bocskai-szobra került 

– majd beolvasztották. 

Tersánszky Józsi Jenő a már idézett 

emlékezésében az apára is kitért: „Az ő 

apja, az én tudtommal kissé mogorva 

és elég zsarnoki természetű ember 

volt. Ha jól tudom, az Árpád irodalmi 

próbálkozásai és sikerei sem hatották 

meg kellőleg. (…) Nahát, egyszóval 

nyugodtan lehetett volna látni azt Tóth 

Árpádnak is, és beszélni róla, hogy az 

édesapja lehetett egy jó mesterember, 

mint szobrász, de hát arról, hogy nagy 

művészetet csinált ezzel, szó sem lehet. 

Mármost Tóth Árpád nem is mondotta 

azt sem, hogy az édesapja valami zse-

nije annak a szobrászművészetnek, 

amiben működött, ellenben az apja 

iránti gyermeki hűség és ragaszkodás-

ból, képes volt azt a műfajt, vagyis 

egyáltalán a művészetnek azt az édes-

kés, hízelgő, köznéven giccsnek neve-

zett fajtáját teljes védelmébe venni, 

amit apja csinált. Tóth Árpád, aki a 

puritánok puritánja volt a maga művé-

szetében: vitákat rendezett és cikkezett 

arról, hogy tulajdonképpen az a művé-

szet a létjogosult, aminek fogyasztója 

van, és amely nagy közhelyekké vált, 

nagy szépségeket népszerűsít, vagyis a 

giccs. Képzeljék ezt el! Tóth Árpád, 

mint a giccs védője. Ez egészen ko-

moly, dokumentált dolog.” 

Bakó Endre vitába szállt azzal a vé-

leménnyel, hogy Tóth Árpád valami-

kor is védelmébe vette volna a giccset, 

noha elismeri, hogy az édesapja tehet-

ségében nem kételkedett. Kardos Pálra 

hivatkozott, aki szerint a „szobordön-

tés” sem irtotta ki az apa tehetségébe 

vetett hitét – még ha az ízlésbeli és 

szemléleti átalakulása ezt a vonzalmat 

a „kétségbeesett makacs gyermeki ke-

gyelet” szintjére helyezte is át. Az ese-

mények inkább azt a vélekedését erő-
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sítették föl benne, hogy Debrecenben 

(a debreceni porban) nehéz szívni a 

művészi szabadsághoz szükséges leve-

gőt. A lehetőségektől fosztja meg az 

embert, a művészt a város. Ezért alkal-

mas e viszony kifejezésére a Csokonai-

párhuzam, s ezért figyelmeztette Oláh 

Gábort. De nemcsak ő, hanem Móricz 

is megérezte ezt a fenyegetettséget. 

Móricz Zsigmond 1930-ban A költő 

és apja címmel írt tárcát a Nyugatba 

az akkor két éve elhunyt Tóth Árpádra 

emlékezve. A vele való 1916-os tavasz-

napi találkozását írta le. Amikor a 

debreceni piacon összefutottak, Mó-

ricznak úgy tűnt, hogy ő, akinek senki-

je sem volt a városban, otthonosabban 

mozog itt, mint a költő, akinek ott 

laktak a szülei. Ekkor döbbent rá, hogy 

a Pestről ismerős Tóth Árpád debre-

ceni. Az író hevenyészett rajza a költő-

ről egészen találó volt. 

„Elfogulatlan, fölényes és mégis tar-

tózkodó. Nesztelen, aki azonban egyál-

talán nem húzódott vissza az emberek-

től, csak nem lépett be közéjük, ha nem 

volt muszáj, s ha már bent volt, akkor 

otthon volt. Nagyon művelt, nagyon 

magas szempontokkal néző ember 

volt, ítéletei, gondolatai gazdagok és 

magasak. És soha nem tolakodott elő-

térbe szokatlan mondanivalókkal, s 

mégis illatozott belőle a lélek.” 

Móricz engedett a meghívásnak: el-

látogatott Tóth Árpád szülői házába. A 

„rakétatermészetű” öreg Tóth András 

nem nézte jó szemmel, hogy fia Pesten 

próbált művészi egzisztenciát terem-

teni. Mintha megérezte volna az öreg 

Móricz felé vetett pillantásából ezt az 

üzenetet, Tóth Árpád Csokonai – poé-

talétre utaló – figyelmeztetését debre-

ceni viszonylatokra fordítva mondta: 

„Az is bolond, aki Debrecenben művész 

akar lenni. Oláh Gábornak is meg-

mondtam, hogy menjen ki innen, mert 

ha itt marad, sose lesz belőle semmi.” 

Az öreg borral kínálta, de maga nem 

ivott. „Nem kellett innia, állandó má-

morban volt. Lelki mámorban, lobogó 

gondolati tűz és csapdosó, lármás, 

foszladozó lelkesség volt benne. Csupa 

tűz és szélsőség. Ellentmondás min-

denben.” Móricz előtt felötlött, hogy „a 

debreceni kismester is itt hagyott egy 

alkotást, amelyet szerencsés pillanat-

ban öntött drága formába (…) költő 

fogantatott a generációk mérhetetlen 

során (…) költője egy csodálatos élet-

körnek”, s megérezte a „félbehagyott 

versek szegény, halkuló rebegését”. 

 

A PUBLICISTA (2.) A debreceni hírlap-

írói indulás tehát 1909–11 közé tehető, 

a Debreczeni Független Újságtól a 

Debreceni Nagy Újságig ívelő két 

nélkülöző, de szembesülésre is készte-

tő esztendőben. Az első színikritikák 

(Passe-partout, Kedélyes Paraszt, Sári 

bíró, Az elvált asszony, Iglói diákok) 

kényesen ügyeltek az egyensúlyra. 15–

20 bírálatról van szó csupán, de recen-

ziójellegük ellenére sem becsülhető le 

szerepük a Tóth Árpád-publicisztika 

kialakulásában. 

Azért kellett a debreceni lapok va-

lamelyikét választania, mert bár nem 

mondott le az elmaradt vizsgák letéte-
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léről, s pesti hírlapírói állást is keresett 

magának, de nem vizsgázott az egye-

temen, és állást sem kapott. Kapóra 

jött, hogy a fényképészként sikeressé 

vált Letzter József új lapot szervezett, 

a Debreceni Újság ellenében. A Deb-

receni Nagy Újság, mely 1911. október 

10-én debütált, hamarosan a legjobb 

lap lett a városban. (Ekkor még élénk 

verseny folyt a lapok között. Bakó ösz-

szesítése szerint összesen nyolc orgá-

num: a függetlenségi lap szerepére törő 

DNU mellett a Debreczeni Független 

Újság, a Debreczeni Reggeli Újság, a 

Debreczen, a Debreczeni Újság, az 

Esti Hírlap, a Debreczeni Hírlap és az 

Új Debreczen küzdött az olvasók ke-

gyeiért; s a lapok 2–12 ezer példány 

között jelentek meg naponta.) 

Kardos Pál szerint – akit Bakó is 

idéz – Tóth Árpád feladata a Debrece-

ni Nagy Újságnál elsősorban a segéd-

szerkesztői teendők elvégzése volt, s 

feltételezhető, hogy nem kellett foglal-

koznia a rendőrségi és városházi hí-

rekkel vagy az erkölcsi botrányok kró-

nikájával. „Mint a szerkesztőség leg-

műveltebb, íróinak legtekintélyesebb 

tagja, ő nézte és simította át a munka-

társak cikkeit. Neki kellett összeállíta-

nia – és részben írnia is – a lap heti 

tréfás mellékletét, a Lúdas Matyit”, 

mely elsősorban a DNU ellenfeleit 

igyekezett nevetségessé tenni. Kardos 

szerint Tóth Árpádot egyik tulajdon-

sága különösen kívánatos munkatárs-

sá tette: „Ez a csupa érzékenység em-

ber, a leheletfinom hangulatok gyön-

géd dallamú énekes, a halk szavú, bús 

elégikus remekül tudott és nagyon 

szeretett – csúfolódni. Ironikusan  

szellemes ember volt, szóval és tollal 

egyformán tudott sebezni.” 

Tréfás rigmusait Arpetto és Torpedo 

aláírással jelezte, kroki-versei legtöbb-

ször debreceni jelenségeket és szemé-

lyeket vettek célba. (Többször évődött 

a Gyan Thula névre átkeresztelt Than 

Gyulán, a Debreczeni Újság szerkesz-

tőjén – aki egyszerre volt ellensége a 

színháznak s Tóth Árpád édesapjának. 

Tollát hegyezte az iparkamarai elnö-

kön és debreceni nagytrafik tulajdono-

son, a Szivadarnak nevezett Szentkirá-

lyi Tivadaron; a függetlenségi képvise-

lő Révi Nácin, azaz Révi Nándoron; az 

Aranybika tulajdonosaként Bika Ban-

dinak „becézett” Németh Andráson. S 

gúnyolódásra késztette Gyávay Szula: 

a Csokonai Kör főtitkára, Szávay Gyula.) 

A Lúdas Matyi a Debreceni Nagy 

Újság vasárnapi mellékleteként igazi 

élclap volt, s természetesen a megszo-

kott hírfejek hangneme inkább szatiri-

kus: elsősorban nem az olvasók meg-

nevettetésére, hanem a város közéleti 

porondján nemkívánatosnak minősí-

tett személyek nevetségessé tételére 

törekedett. A főlap hírrovatának élén 

is találni olykor egy-egy kroki-verset, s 

a prózában vagy versben írt hírfejek 

rendszeres szerzője volt Tóth Árpád.  

A városnak évek óta ígért egyetem 

megindításának késlekedésén évődve, 

rögtön a lapindulás másnapján (1911. 

október 11-én) volt olvasható tőle az 

Egyetem nóta: 
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 „Nem akarnék soká élni, 

Azt szeretném csak megérni, 

Hogy már egyszer, valahára 

Mégis-mégis meglegyen 

– Egyedem, begyedem –, 

 A debreceni egyetem!  

 

Jaj, Istenem, milyen szép lesz, 

 Nem leszek csak hatszáz éves…”  

 

Bakó Endre hívja föl rá a figyelmet: 

Tóth Árpád humoros versein keresztül 

is nyomon tudjuk követni a korabeli 

városi események krónikáját. A Gor-

donkás elégiából megtudjuk, hogy itt 

hangversenyezett Pablo Casals, a világ-

hírű spanyol művész, de nem feledte a 

sznobokon való gúnyolódást sem:  

 

„… zsúfoltig gyömöszölte a termet 

 A sok-sok debreceni zeneértő 

S a sok művelt kisasszony,  

 Ki otthon a zongorán zenesértő”.   

 

Figyelt a kulturális élet eseményeire, 

és a kroki-versek utalásaiból kiderül, 

hogy jól ismerte „a debreceni népies 

szubkultúra ’termékeit’ is” (a porno-

gráf mondókákat, vicceket, fordulato-

kat), noha inkább csak sikamlós és 

kétértelmű utalásokat magukban rejtő 

versikéket adott közre.  

A Csokonai Körrel való évődéseiben 

nem zavarta, hogy a kör szellemi atyja 

egykori kedves tanára és önképzőköri 

vezetője, Kardos Albert volt, s hogy ő 

maga is vállalt felolvasásokat rendez-

vényein. A Csokonai Körtől legtöbb-

ször két dolgot kért számon: „a halott, 

de halhatatlan Csokonait és az élő, de 

halálos betegnek tartott Oláh Gábort – 

írja Kardos Pál. – A fiatal író úgy érzi 

(…), hogy ő sokkal rokonabb Csokona-

ival, mint a nevét viselő kör vezetői. 

Ezért bírálja minduntalan a kör Cso-

konai-kultuszát, prózában és versben 

is sürgetve a Csokonai-szobor környé-

kének rendezését. De arra is vissza-

visszatér, hogy a halott költő emléké-

nek úgy lehetne legszebben áldozni, ha 

minden lehetőt elkövetnének az élő 

költő megmentésére. Oláh Gáborról van 

szó, akit azonban a református kollé-

giumban viselt könyvtárosi állásától 

megfosztott a vaskalapos egyházkerüle-

ti vezetőség, s aki nemhogy súlyos szív-

baját tudta volna gyógyíttatni, hanem 

még élnie sem volt miből.” 

A Gyávai Szula füle című kroki- 

(vagy glossza-) versben írja: 

 

„Mióta ő a ’kör’-öm főtitkárja, 

Az én szellemem már hiába várja, 

Hogy a ’kör’-ömbe bejuthatna-i” 

 

A DNU 1912. november 7-i számá-

ban pedig ezt írja (Csokonai sétája), 

Szabó Bianka kiemelésében: „Én nem 

megyek el azok közé, akik a megkésett 

dicsőítés könnyű aranyfüstjével cifráz-

zák ragyogóvá emlékedet, engem éme-

lyít az utókor feléd gomolygó tömjén-

gőze (…), nem ízlik nekem ez a szépsé-

ges, híres ünneplés, amely immár nem 

tehet jóvá semmit.”  

A Lúdas Matyi 1912 nyarán meg-

szűnt, de Tóth Árpád nem hagyhatott 

föl a hírlapi bökversek faragásával, sőt, 
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a kulturális és szellemi közélet színte-

reit a politikai közterek irányába kel-

lett szélesítenie, be kellett kapcsolód-

nia a pártvitákba, noha azok koránt-

sem érdekelték annyira, mint az Ady 

és a Nyugat körül folyó irodalmi harc. 

Közben dolgozott a Szathmáry Zol-

tán által 1912. január 1-jén elindított 

irodalmi hetilapba, a Debreceni Szem-

lébe (ez nem ugyanaz, mint a Hankiss 

János által később szerkesztett tudo-

mányos folyóirat). Rendszeresen írt A 

hét eseményei rovatba, megjelentek itt 

vezércikkei, s gyakran előfordult, hogy 

a Debreceni Nagy Újság kisebb köz-

leményeit majd a Debreceni Szemlé-

ben fejtette ki részletesen. Tóth Árpád 

összesen 23 hónapot töltött el a DNU 

kötelékében, s ide természetesen nem-

csak prózai és verses publicisztikákat 

készített, hanem több komoly költe-

ményét is közzétette, melyek szerepel-

tek a Hajnali szerenád című kötetben.  

A DNU – hiába volt a legjobban 

szerkesztett debreceni lap („Minden 

sora úgy van megírva, hogy az intelli-

gens közönség sohase bosszankodjék”) 

– nem tudott gyökeret verni, az anyagi 

csőd jeleit Tóth Árpád igen korán, 

1912 nyarán megérezte (Oláh Gábor-

nak írta: „… mehetek a fenébe nyaral-

ni. Már második fél hónapja nem 

kaptam meg a fizetésemet”). A Debre-

ceni Futár a913 tavaszán számolt be az 

anyagi nehézségekről, melynek okát 

nem a zavaros tulajdonosi szerkezet-

ben, hanem a műveletlen közönségben 

látta, mondván: a szélesebb körben 

való terjesztést lehetetlenné teszi a lap 

nívója. A kiadói és szerkesztőségi vezér-

cikkben olvassuk:  

„Ez az újság az intelligens olvasókö-

zönségnek készül, s ezzel a tenorjával 

sohasem hódíthatja meg a félművelt, 

tanulatlan tömeget. Debrecenben pedig 

az intellektuel olvasóelem még nem 

tengődik olyan veszedelmesen nagy 

csoportokban, hogy felvirágoztathatna 

egy olyan napi újságot, amelynek egy 

Tóth Árpád a napszámosa. A mi kultúr-

viszonyainkra legföllebb egy cukrász-

dát lehet bazírozni.”  

 

ÚJRA PESTEN – A PUBLICISTA (3.) A 

költő-publicista nem várta meg a lap 

(végül majd csak 1915-ös) megszűné-

sét, 1913 szeptemberében Budapestre 

költözött. Házitanítói állást vállalt, és 

1915 szeptemberében Hatvany Lajos 

vette pártfogása alá. Szanatóriumba 

küldte, segítette 1917-es Lomha gá-

lyán című kötete megjelenését, s miu-

tán Tóth Árpád feleségül vehette sze-

relmét, Lichtmann Annát, Hatvanynál 

nem pénzért, hanem újságírói állásért 

könyörgött (a Nyugat honoráriuma s a 

fordításokért kapott összeg nem fedez-

te a megélhetést). Hatvany Lajos al-

kalmazta, fizetős állást kapott. 

Ez azért is volt életmentő, mert Tóth 

Árpád kapcsolata a Nyugattal 1917-re 

megromlott, és noha továbbra is rend-

szeresen írt a folyóiratba, érzékenyen 

érintette, hogy nem vehetett részt a 

folyóirat főmunkatársainak heti össze-

jövetelein. (Nagy Zoltánnak írott leve-

léből derül fény erre, ott írta le ugyan-

is, hogy szívesen járt volna a keddi 
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találkozókra, de csak alkalmi és kény-

szerű szívességgel fogadták. „S most 

már persze nem megyek, pedig csupa 

’jó barátom’ van ott. Móricz, Ady, 

Babits… Kaffka…, külön-külön majd 

megesznek, úgy szeretnek, de együtt 

feltűnően hűvösek és arisztokraták.”) 

Petrányi Ilona szerint a távolodást 

az is magyarázza, hogy megszilárdult 

helyzete a Pesti Naplónál: a Hatvany 

Lajos által szerkesztett lap könyvrova-

tának ő lett a vezetője, 1918 januárjától 

megbízták az Esztendő című irodalmi 

revü segédszerkesztői munkáival. De a 

kapcsolat itt sem volt felhőtlen (s Tóth 

Árpád karakterének egy másik voná-

sára hívja föl a figyelmet a vélt vagy 

valós mellőzöttség miatti viselkedése): 

nehezményezte, hogy nem kapta meg 

a felelős szerkesztői címet, melyet neki 

ígért korábban Hatvany. Úgy érezte: 

Hatvany és Kosztolányi mellett szinte 

semmi szava nincs a folyóiratnál.  

(Valóban felelős szerkesztői címet 

ígérhetett Tóth Árpádnak Hatvany – 

az erről szóló levelezést Nagy Zoltán 

közölte 1938-ban, a Nyugatban –, s az 

1918. január 9-én keltezett levélben ezt 

olvassuk: „… a báró kereken kijelentet-

te, hogy az én nevem nem szerepelhet 

nagy betűkkel a címlapon, mint a 

Karinthyé meg Kosztolányié, mert 

még nem elég jó név. Azt mondta, ne 

haragudjak, ő nagyon szeret és becsül 

engem, tán jobban is, mint a fenti 

urakat, de az üzlet az más: elégedjem 

meg azzal, hogy a lapnál félig-meddig 

sinecurát adott nekem. Így aztán ab-

ban a sikertelen helyzetben vagyok, 

hogy hátul, kisbetűkkel szerepelek.”) 

Az Esztendőnél betöltött munkaköre 

nagyjából abban állott, hogy a kézira-

tokat olvasta és válogatta, az elfoga-

dott kéziratokat pedig előkészítette a 

nyomtatáshoz. Ez a munka természe-

tesen nem elégítette ki („Szégyellem is, 

hogy ilyen lapnál és így vagyok” – fa-

kadt ki barátjának), ráadásul versei és 

publicisztikai írásai sem nagyon jelen-

tek meg itt, ekkoriban elsősorban a 

Nyugatban publikált, illetve humoros 

hangját – még ha kényszerűségből is, 

de – újra megtalálta a Bolond Istók 

című élclapban.  

 

 

 

 

 

 

Babits Mihály, 

Tóth Árpád és 

Karinthy Frigyes 

1926-ban, középen 

Tóth Árpád felesége, 

Annuska ül 
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A humor persze, látszólag, nehezen 

fér össze a kényszerűséggel, s valóban: 

az itteni írásai sokkal inkább tanús-

kodnak az önkritikus iróniáról, mint a 

humoros társadalombírálatról. Hatva-

ny Lajoshoz írott leveléből olvassuk: 

„Vicclapokba vagyok kénytelen humo-

reszkeket írni, sőt, rajzokkal illusztrál-

ni jeles műveimet”. 1926-ban Mikes 

Lajosnak már az írás nehézségeiről 

vall – csak „véres gyötrelmek közt” tud 

írni –, s bizonyos meghasonlottság is 

érződik a sorokból: „… leküzdhetetlen 

undor, gyűlölet (és irigység) él ben-

nem szerencsésebb pályatársaim iránt, 

akik az ilyesmit oly bonvivant-i sima-

sággal és rutinnal tudják csinálni. 

Közben viszont, míg ily produkciókat 

agyalok ki, a silányul honorált ’nívós’ 

irodalmat sem tudom szolgálni”.        

A Pesti Napló 1919 márciusáig je-

lenhetett meg, majd a Tanácsköztársa-

ság több polgári napilappal együtt be-

tiltotta. Az Esztendő végleg megszűnt, 

Hatvany Lajos Bécsbe emigrált, a dics-

telen Tanácsköztársaság bukása után a 

Nyugat még nem indulhatott rögtön 

újra, s noha a Pesti Napló újra megje-

lent, az új szerkesztő nem alkalmazta 

Tóth Árpádot, így állás nélkül maradt. 

Hivatali munkát vállalt egy banknál, 

ahol az „üres időkben” a Bouvard és 

Pécuchet-t fordította, de a „kisasz-

szonyok” nem nézték jó szemmel a 

„kivételezést” – s fölmondott. Vissza-

utasította Szabó Dezső kérését is, hogy 

lépjen be az általa megalakított Ma-

gyar Írók Szövetségébe. Némi reményt 

az adott, hogy indulni készült a temes-

vári Szemle, s a budapesti szerkesztés-

re Tóth Árpádot kérték föl, aki rögtön 

elkezdte gyűjteni a kéziratokat. A folyó-

iratnak azonban csak két száma jelen-

hetett meg (1920. január és február) – 

a finanszírozó pénzügyi zavarai miatt 

megszűnt. „Pár napos egzisztenciáról” 

panaszkodott Bródy Pálnak írott leve-

lében, se hírt, se pénzt nem kap, sőt, a 

nála lévő folyóiratpénzt is lelkiismere-

tesen kéziratok vásárlására költötte.  

Igyekezett volna Debrecenben bizto-

sabb megélhetés után nézni (Nagy 

Zoltán kisegítő tanári állást és újság-

írói munkát is szerzett neki, de 1919 

őszén nem tudott eljutni a románok 

által megszállt Debrecenbe. A „román 

vízum megfizethetetlensége” – és a 

román cenzúra (1919 telén már nem-

csak az újságok, de a levelek sem jutot-

tak el ide Pestről) – akadályozta abban 

is, hogy részt vegyen egy debreceniek 

(Béber László, Juhász Géza, Kardos 

Pál és László, Sárközi György, Nagy 

Zoltán, valamint a pesti szerkesztést 

vállaló Szabó Lőrinc és a segédszer-

kesztésre vállalkozó Békés István) által 

tervezett új folyóirat létrehozásában. 

Pedig főszerkesztőként éppen Tóth 

Árpád neve merült föl.  

 

TÓTH ÁRPÁD KORAESTJE – ÉS AZ EST 

SZERKESZTŐJE. A részletesebb – noha 

így is csak vázlatos – publicista biográ-

fia föntebb mutatta be első újságírói 

évtizedét, de néhány jellemző momen-

tumra utalni kell még az utolsó nyolc 

esztendő újságírói-szerkesztői és kriti-

kusi munkásságát áttekintve.  
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Megállapítható, hogy éles szemű és 

jó tollú társadalomkritikussá érett a 

Debreceni Nagy Újságnál, tulajdon-

képpen itt szerezte meg azt a muníciót, 

mellyel Az Est-lapok „nélkülözhetetlen 

szerkesztőségi mindenese” leett. Ekkor 

a versei is a sajtókonszern valamelyik 

lapjában, leginkább a Pesti Naplóban 

jelentek meg. (Miklós Andor, Az Est-

lapok vezetője többet fizetett a verse-

kért, mint a Nyugat, és Az Est irodal-

mi rovatvezetője, Mikes Lajos igényt 

tartott arra, hogy náluk is jelenjenek 

meg olyan jó versek és novellák, mint 

a Nyugatban.) 

1921 őszén Mikes Lajos alkalmazta 

az újjáalakuló Az Est szerkesztői közt. 

Szabó Lőrinccel együtt került a szer-

kesztőségbe, Szabó Lőrinc visszaemlé-

kezése szerint, mivel mindketten is-

merték a gyorsírást, ki kellett javítani-

uk „a riporterek telefonba diktált gyors 

cikkeinek stílushibáit, és érdekes cí-

meket” kellett adniuk.  

Segédszerkesztők és lektorok voltak 

tehát. S noha az utolsó évekre ez az 

állás anyagilag rendezte a család sor-

sát (már a leányukról is gondoskodnia 

kellett), az egyre romló egészségét még 

jobban megviselte a napi tíz óra szer-

kesztőségi robot, és – Babits szavaival 

– „versre alig jutott ideje s ereje”. 

Tóth Árpád lírai hangja inkább csak 

a színes hírek és lírai glosszák (hírfe-

jek) írásában érvényesült, újra írhatott 

színházi kritikákat, valamint szatirikus 

hangvételű cikkeket, s (utolsó évében) 

tréfás hírlapi verseket. (Alkalmi glosz-

szaverseihez csak 1928-ban tért vissza. 

Míg 1911–13 között, debreceni újság-

íróként mintegy 100 verses krokit írt, 

1916–20 között alig érte el ez a szám a 

tízet, 1920–27 között pedig csak egy 

ilyen versikét találtuk, a Szerén beteg 

című szonetett. 1928-ból a „Százéves 

Jövendőmondó” szerepében a Hármas-

könyvbe írt, de aktualizáló hónapver-

seket találjuk – s a Június már csak 

töredékben maradt fönn.) 

 

 

Tisztában volt azzal, hogy a szépiro-

dalom művelői jobbára az egzisztencia 

miatt vállalnak újságírói munkát, ezen 

belül (vagy túl) is a humoros írásokkal 

kívánnak nagyobb népszerűségre szert 

tenni, megismertetve nevüket a közön-

séggel, titkon remélve, hogy egy paró-

dia után a novellát vagy verset is szíve-

sebben kezükbe veszik az emberek.  

A Nyugat 1920. évfolyamának 5–6. 

száma Figyelő rovatában írt recenziót 

az Athenaeum kiadásában megjelent 

Magyar humoristák című kötetről, s a 

rövid cikkben inkább művészeti, mint 

műkritikai szempontokat vetett föl – 

nem elsősorban a műről, mintsem a 

háttérben lévő jelenségről írt).  

Kritikai szemlét is ad, de az írás első 

kétharmada saját helyzetét s a műfaj-

hoz való viszonyát illusztrálja. Kiemeli 

Ambrus Zoltán „parádés” humoreszk-
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jét, az „előkelő könnyedséggel filozo-

fálgató” Herczeget és Molnár „színes 

szikrázású tűzijátékát”, Karinthy „lihe-

gő lobogású ötlet-gyújtogatását”, Szép 

Ernő „anda holdfényű hangulat-lam-

pionjait”, ugyanakkor szóvá teszi Mó-

ricz „népmesésen jóízű humorának”, 

Szini Gyula „finoman fölényes szatírá-

jának”, Nagy Lajos „fanyar jókedvének” 

és Gábor Andor „boszorkányos ötlet-

zsonglőrködésének” hiányát is. 

„Érdekes irodalomtörténeti adat, 

hogy az újabb magyar irodalom csak-

nem minden jelesebb embere a humor 

műveléséből is kivette a maga – szinte 

ezt a jelzőt használnám, hogy: szomo-

rú – részét. Ennek a tünetnek elsősor-

ban gazdasági okai lehettek: az újság-

írói sorban robotoló tehetségeknek 

meg kellett kísérelniük a humor-írást, 

mert a közeli múlt primitív színpada s 

aggodalmaskodó könyvkiadása alig 

adott alkalmat nehezebb fajsúlyú érté-

kek jelentkezésére, míg a humoros 

írások szerzőit hamar megkedvelte a 

közönség. Mikszáth nagy népszerűsé-

ge, vagy Tóth Béla szerényebb csillo-

gású elismertetése nem utolsósorban 

arra vezethető vissza, hogy mintegy ön-

tudatlan programszerűséggel idomí-

tották írásaikat az anekdota-kedvelő 

magyar közízléshez. S legújabb iro-

dalmunk nem egy elsőrangú lírai költő-

je, novellistája vagy regényírója járta ki 

a keservesen vidám bohém-vergődések 

karcolat-író iskoláját. Bizonyára már 

eleve ott rejtőzött tehetségük gazdag 

tárnáiban a humor kedves érce, de 

hogy elszánt akarattal éppen ennek az 

aranynak a kibányászására kellett vet-

niük magukat, abban nagy része volt a 

zord és viszontagságos külső körül-

ményeknek. Így érthető meg, hogy a 

modern magyar humoreszk-irodalom 

miért lett valahogyan mélyebbé, való-

sággal fájdalmasabbá, mint külföldi 

előképe a francia karcolat.”  

 

A KRITIKUS (2.) A kritikus látás nem-

csak a kritika (művészeti és műkritika, 

recenzió, „figyelő” és szemle, a kritikai 

jegyzet) műfajaiban jelent meg, de az 

egyéb publicisztikai írásaiba (kommen-

tárba, karcolatba, nyílt levélbe) rejtett 

társadalombírálatban is. „Óvatos” iróni-

ával bírált (ideológiai-közéleti vonat-

kozásokat csak a kiadói „reklám-célok” 

miatt említett; vállaltan szociális elkö-

telezettségű baloldaliságát hamar ki-

kezdték), mégsem mentesült a táma-

dásoktól. A Nyugat 1922/10. számá-

ban közölt Kedves Király Gyuri című 

levelében meg is fogalmazta, hogy a 

véleményeket kétféle mércével ítélik 

meg. Bántotta az állapotok „elmérge-

sedése”, hogy „az egyikfajta vélemény 

rikítóan harsoghat a sajtóban, a má-

sikfajtát pedig, már a legszelídebb 

jelentkezése pillanatában, vívókard-

okkal fenyegetik meg”. 

Tóth Árpád bizonnyal arra hivatko-

zott, hogy Azt Est két egymást követő 

lapszámában (1922. február 4. és 5.) 

két karcolatban bírálta a Magyar Asz-

szonyok Nemzeti Szövetségének ülése-

it (Ismét duzzog a Mansz; Manszika 

két szék között). A fent idézett levélben 

így ír erről:  
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„Valami kis napihírt írtam előző nap 

az újságba, s a most uralkodó politikai 

irányzat egyik női szövetségét csipked-

tem körül benne, enyhe gunyorkájú 

megjegyzésekkel. Igazán galambepével 

volt szerkesztve a glosszám, legélesebb 

kitétele talán az lehetett, hogy a Mansz 

című női egyesülést jámbor rosszmá-

júsággal Manszikának kereszteltem el. 

Szóval a világért sem sértettem meg 

senkit, csak némi szatírát próbáltam 

hegyezni a szövetség egyik furcsán  

nőies logikájú, zűrzavarosan politizáló 

gyűléséről.” 

Persze, a közéleti kritikai utalások 

még az esetre visszaemlékező levélben 

is ott rejlenek: a kurzusideológiát vivő 

nőegyesületet furcsán nőies logikával 

és zavaros politizálással illette. – Az 

egyesület védelmére kelt a Magyarság 

című lap, közölve, több magyar vívó föl-

ajánlotta: „amennyiben megismétlőd-

nek a durva támadások, ők a magyar 

asszonyok nevében fegyveres elégtételt 

fognak követelni a sértegetőktől”. 

A valódi irodalmi terep is megnyílt 

azonban Tóth Árpád előtt Az Estben. 

Például irodalmi riportot írt Thomas 

Mann látogatása Móricz Zsigmond-

nál címmel, és miután Mikes Lajos a 

napilapos kritikusi toll alkalmasságá-

ról is meggyőződött (Szomory Dezső, 

Schöplin Aladár, Várnai Zseni könyve-

iről írt), állandó színikritikusi munkát 

is kapott a konszernnél.     

Ezek a napilapos bírálatok alapvető-

en hasonló igényességgel készültek, 

mint a Nyugatba szánt kritikák, noha 

szakmai vagy írásmesterségi kérdések-

re természetszerűleg kevésbé térnek 

ki. Ennek nemcsak az olvasóközönség 

eltérő műveltsége és igényszintje volt 

az oka, hanem – mint a monográfiájá-

ban Kardos László megemlíti – az is, 

hogy a „kenyéradó” nemcsak lapot, de 

könyveket is kiadott, s nem volt célsze-

rű a lapkiadó érdekeivel szembe men-

ni. Kardos László szerint ilyen körül-

mények közt „a kritikus aligha alkot-

hatott jelentőset”, bár ez a megjegyzés 

nem az írások minőségére, hanem a 

kritikaműfaji elvárásokra vonatkozott.      

A rá jellemző képalkotás – Koszto-

lányi szavaival: „képzőművészi pon-

tossággal” jeleníti meg a képeket – a 

kritikai jegyzeteiben is árnyalja ítéle-

tét. Szabó Bianka jól választott példák-

kal érezteti: egy-egy mű elemzésénél 

gyakran alkalmazta a képzőművészeti 

kifejezés rokonságára utaló hasonlato-

kat. Szép Ernő kötetéről írva (Emlék; 

Nyugat, 1918/2. szám) a „pasztellpu-

haságú vonalakat” említi: „… az álta-

luk nyújtott rajz nem annyira pontos 

körvonalú költői arckép volt, mint 

inkább valamely elfolyó tónusú, szub-

tilis bizonytalanságú lelki tájkép”. 

Keleti Artúr Angyali üdvözletét mél-

tatva, „egy ódon oltárkép primitív 

barátalakja” jut az eszébe, aki mintha 

megszólalna „a sötét templomi fülke 

csendjében”. A Kaffka-kritikában a 

színek és kontrasztok alkotta kompo-

zíciót vette észre, és „a költő-újságíró 

Szilágyi Géza novelláskötetét bírálva, a 

tartalmat egyszerűen átülteti egy kép-

zeletbeli vászonra” – írja Szabó, aki az 

Ady-költészetről szóló tanulmány (Ady 
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költészetének viszonya elődeihez és a 

francia modernekhez; Nyugat, 1919/ 

4–5. szám) „meteor-hullás” hasonlatát 

egyenesen bravúrosnak tartja.  

„… a meteor-hullás kápráztató vá-

ratlanságával zuhogtak a lelkekre ezek 

a különös költemények, zengve, gyújt-

va és ütve” – írta Tóth Árpád. Szabó 

Bianka pedig így reflektál: „A hasonlat 

éppen azért bravúros, mert a csillag-

hullást nem a nyári éj langymelegéhez, 

a szerelmes női szemek fényéhez s a 

keblekben dúló vágyhoz csatolja (…); a 

jelenséget kiszakítja az unos-untalan 

használt kliséből, s nem egy álroman-

tikus giccsfestő könnypárás tekinteté-

nek tükrén, de a csillagtudós hideg 

szemüvegén törik meg az égi fény.” 

(Szabó Bianka: A korallpalota torná-

cáról; kézirat, 2009.)     

Szintén Szabó Bianka hívja föl a fi-

gyelmet Nagy Zoltán 1917-es, Nyugat-

ban közölt, érzéki fogalmazást kiemelő 

méltatására (Baráti kalauz Tóth Ár-

pád két verses könyvéhez; Nyugat, 

1917/24. szám). A szelet például „egy-

szerre úgy látja, mint a szobrász vagy a 

festő: a tárgyakra gyakorolt hatásában, 

ahogy a festő például egy irányba hajló 

falombokkal érezteti a szelet. A tavaszi 

szélről szól, ’mely most testhez feszíti 

az asszonyok ruháját’. (Mintha a szob-

rászat egy problémája is beleszólna itt 

öntudatlanul az elképzelésbe: a drapé-

ria-mintázás, mikor a ruha alatt érez-

tetni kell az aktot.)”  

Az Estben megjelent bírálatok (1922 

januárjától) sem nélkülözik – az érte-

kező hangnem mellett – a képzőművé-

szeti hasonlatokat. Szomory Dezső A 

selyemzsinór című novelláskötetének 

recenziójából való a következő idézet:  

„Apró vázlatok gyűjteménye ez a köny-

vecske, de a vázlatok egy Delacroix 

ecsetének súlyos bűvöletét, s egy remb-

randti rézkarcoló tű boszorkányos ha-

talmát hirdetik.” (Az Est, 1922. január 

25.) S Majthény György Majális című 

regényéről a „szlávos pasztelltónus” és 

a tájak, alakok „finom színezése” jut az 

eszébe; de amikor a napilapos „bírálat-

próba” után színikritikák írására ka-

pott fölkérést, a lírai hasonlathangne-

met fölváltotta az informálás és játé-

kosság egyensúlyozása. Szól a darabról 

(informál) és értékeli a színészi játékot 

– a közönség minősítésére nem tér ki. 

Az igazi színikritikusi érettséghez új-

ra időre volt szükség: könnyed és már 

ismét ironizáló hangja csak 1926-ban 

tért vissza. De a cél itt sem a produk-

ció, hanem a mögötte húzódó jelenség 

bírálata volt. Ugyancsak ez időtől írt 

filmbírálatokat (vagy ajánlókat) a Pesti 

Napló számára – s ezzel (noha a fel-

iratok nyelvi igénytelenségét bírálta) 

visszatért a Tersánszky által is említett 

vonzódáshoz a „könnyű” műfajok felé.  

Hiszen a szomorú Tóth Árpád mégis 

csak „játszó ember” maradt.  

 

(Külön köszönettel tartozom Szabó 

Biankának, aki 2009-ben a publicista 

Tóth Árpádról készítette kiváló szakdol-

gozatát, melynek témavezetője voltam. 

Fontosabb észrevételeit felhasználtam.)  
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HOLLÓ 125 – 2012. ÉVI ELŐZETES 

 
ARCMÁSHŰSÉG: A SZEMÉLYISÉG SZEMÉLYESSÉ TÉTELE 

 

Holló László művészportréi: Ady Endre és Bartók Béla 
 

 

A PORTRÉ: ÉRTÉKVÁLASZTÁS. Az előző 

folyóirat-kötetben adtam egy nagyobb 

vázlatot Holló László önarckép ábrá-

zolásairól. A Kossuth-díjas debreceni 

festőművész születésének 125. évfordu-

lójára készülve, a 2012. évre tervezett, 

Holló művészetét elemző album ide-

kapcsolódó másik fejezetéből közlök 

egy szerkesztett változatot, a kisszámú 

művészportrék közül mutatva be ket-

tőt. Ady és Bartók mellett Holló Pető-

firől és Móra Ferencről készített port-

rét, s bizonyos megszorításokkal lehet 

még idesorolni két Csokonai-képét és 

a debreceni költőről festett akvarelljét 

(utóbbit már bemutattam korábban a 

Néző ● Pontban). Csokonainál egész-

alakos megjelenítésről van szó, s Holló 

mindegyiken ugyanabba a szituációba 

helyezte a portré alanyát, felidézve a 

botanizáló költő alakját. A részletező 

megoldások a művészt alig foglalkoz-

tatták – néhány vonással is kiválóan ki 

tudta fejezni a Csokonairól az utókor-

ban őrzött képet. 

A megjelenítés ereje a kifejezés exp-

resszivitásában rejlik – és ezt az erőt 

használta az Ady-portré készítésekor is 

1948-ban. Bartók arcképe (de a Petőfié 

és Móráé is) jobban követi az arcmás-

hűség elveit – e művek fontos vonása 

mégis az, hogy legalább annyira mu-

tatják Holló értékbeli elkötelezettsé-

gét, mint a portréalany karakterét. A 

látható jegyek és a láthatóságon túl-

sugárzó expresszív erő összhangját is 

érdemes tehát kutatni, nem mulasztva 

el föltenni a kérdést: vajon miért nem 

készítette el a szellemi mester, Remb-

randt portréját, miért az említett alko-

tókra esett választása.  

Rembrandt szelleme megjelenik mű-

vészetében s az önarcképek lenyűgöző 

sorozatában, másrészt Holló csak olyan 

művészalakokat festett, akik magyar-

ságról, magyar sorsról s küldetésről 

vallhattak örökségükben és példajelen-

létükben. Önarcképeit elemezve – s az 

önreflexiós jelleg miatt ezek is művész-

ábrázolások – érzékeltettem, hogy az 

önarcképek (Rembrandttól való ihle-

tettségük ellenére is) elsősorban szub-

jektív lírai megnyilatkozások. Remb-

randt még jelmezekbe öltözött, s Holló 

már önmagáról beszél – még ha más 

művészt jelenít meg képén. Portréi így 

inkább a Van Goghra jellemző poszt-

impresszionista, expresszív önábrázo-

lásokhoz hasonlíthatók. Alátámasztja 

ez is, hogy nem menekült sem Remb-

randt korába, sem az államalapítás-

hoz, vagy mitológiai időkbe. Magány-

érzése a 20. század emberének, művé-

szének megrázó, egzisztenciális magá-
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nya volt. Az új korpárhuzamokat kell 

tehát keresni a művészábrázolásain. A 

Bartók-portré a vele érzett mély, szinte 

lelki rokonságról árulkodik, Ady port-

réja pedig olyan, mint egy Ady-vers. 

 

ADY ENDRE (1948) – A PORTRÉ MINT 

SZIMBOLIKUS-EXPRESSZÍV MAGYAR-

SÁGJELKÉP. Bármely művészeti ágban 

alkosson is, egy művész számára Ady 

alakjának motívum- és ihletforrásként 

való alkalmazása mindig beszédesebb 

vallomás, mintsem az igazodás a Petőfi-

kultuszhoz. Csokonai után – a szellemi 

folytonosságot képviselve – Ady arc-

képe volt Holló első „valódi” művész-

portréja, noha azonnal feltűnik, hogy a 

festő itt sem a költő arcának ikonográ-

fiai ábrázolásokban megszokott köve-

tését tűzte ki célként. 

S nem is Ady arca érdekelte, hanem 

a költő sorsa, Ady váteszi jelenléte a 

modern magyar életben. Ady tekintete 

érdekelte, ami azért ellentmondásos, 

mert éppen a tekintetet nem dolgozta 

ki Holló. A démoni szemek szakadék-

vonzásában, ebben a mohó és önpusz-

tító, kísértésekkel teli transzcendens 

térben jön létre a találkozás nem csu-

pán a kép és a néző, de elsősorban a 

költő és a festő, Ady és Holló között. 

A kiskunfélegyházi Falu Tibor a Déri 

Múzeumban készített hosszabb mag-

nóbeszélgetést a festővel. Visszaemlé-

kezésében felidézte az interjúszituációt: 

„Laci bácsi ül a karosszékben. Felette a 

falon Medgyessy Móricz-portréja. Szim-

bólumnak is szép. Medgyessy – Móricz 

– Holló.” Nem sokkal ez után, 1967-

ben, 80 éves korában, Koczogh Ákos-

nak írt levelet, Bartók apropóján, s egy 

másik jelképes „triászra” maga Holló 

emlékeztetett. Elmesélte, hogy 1961-

ben, a Műcsarnokban rendezett kiállí-

tásán egyik látogatója (Krisán Miklós, 

fővárosi, Nádor utcai lakos) a követke-

zőket írta vendégkönyvébe: „Csodála-

tos! Egyedülálló és mégis szerves része 

a magyar kultúrának. Ady Endre – 

Bartók Béla – Holló László. Így érthe-

tő talán, hol a helye.” Bartók, a muzsi-

kus, Ady, a költő, Holló, a piktor – 

nem is oly megvetendő összeállítás… 

Ady-portréja mintegy emblémája is 

volt Holló magyarság- és művészértel-

mezésének, majd a következő évtize-

dekben ennek különböző árnyalatait 

bontotta ki Bartók – és Móra, Petőfi – 

portréjában. Az 1961-es Kossuth-díj 

átvétele után (októberben) az országos 

vándorkiállítás egyik állomása szülő-

városa, Kiskunfélegyháza volt. A rádió-

nak adott interjúban így fogalmazott: 

 

„Úgy érzem, hazajöttem. A legnagyobb 

boldogsággal, örömmel jöttem vissza 

hosszú, nehéz út után oda, ahonnan 

elindultam. Ahol szüleim az első gü-

gyögésekre, lépésekre tanítottak, drá-

ga tanítóim, tanáraim egy életre való 

nekibuzdulást adtak kezeimbe. De az 

örömnél, boldogságnál még nagyobb 

a büszkeségünk, kik ebben a városban 

születtünk, ahol Petőfi Sándorok, Móra 

Ferencek, Holló Lajosok születtek.” 

 

Úgy vélte, a Kossuth-díj nemcsak őt, de 

szülővárosát is megilleti – innen vitte 
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magával szeretteinek és a város szor-

galmas parasztjainak, kofáinak moz-

dulatait, mindig megújuló emlékeit. S 

beszélt a lokálpatriotizmus mellett a 

pátriáról is.  

 

„Sok országot bejárva azt láttam, hogy 

a magyar paraszt nagyon előkelő 

helyet foglal el a világ népei között.”  

 

A magyarság sorsa mindvégig foglal-

koztatta. Nemcsak a magyar paraszt – 

mint maga is többször megjegyezte: a 

világon sehol nem látott – karaktere, 

de a zene és irodalom, képzőművészet 

és tudomány nagyjai is. Portréalany-

ként választott művésztársai, művész-

elődei kiemelt helyet foglaltak el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holló László: 

Ady (1948) 

(olaj, karton, 

49x40 cm; 

 j. jobbra fent: 

Holló L. 48.) 

 

Holló már Párizsban is kereste Ady 

életét, magyarságát, szinte várta, hogy 

bármikor felbukkanhat tudósítani egy 

színházi vagy képzőművészeti aktusról. 

Nagyváradon 1973-ban Ujváry Zoltán-

nal tett látogatást, együtt keresték Ady 

emlékét. Úgy beszélt róla, mint ki jelen 
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van, ki soha nem tűnhet el a magyar 

ember életéből s emlékezetéből, hiszen 

Ady Endre a magyar ember lelkifurda-

lása, ostora is volt. 

Ide illő stílusvariációnak a szimboli-

kus-expresszív kifejezést érezzük, bár 

Hollót nem is annyira a szimbolikus 

kifejezés, mint az allegorikus szituáci-

ók megfestése jellemezte – noha a 

szimbólum, mint valaminek a helyet-

tesítése, a jelkapcsolatok reprezentáci-

ós szerepét hangsúlyozza, míg az alle-

gória inkább metaforaképzésen alapul. 

Holló festészete pedig egyszerre exp-

resszív reprezentáció és lírai metafora-

sűrítés, melyben gyakorta a balladai 

drámaiság erősödik föl. 

Koczogh Ákos Holló képeinek egye-

diségét abban is látja, hogy a festmé-

nyek „irodalmilag” nehezen írhatók át, 

ami azt is jelenti, hogy nehezen elme-

sélhető képekről van szó: a néző az 

egyes részletekre, motívumokra meg-

hökkenve kérdez rá. Ugyanakkor azt is 

elismeri, hogy a csendéleteken vagy a 

középponti figurát hangsúlyozó élet-

képeken megjelennek az önmagukat 

egyértelműen kifejező jelképek (mint 

az igát görnyedve húzó jószág, a haza-

térő paraszt, a test-tanulmány stb.) 

„Aki Csokonai képében Csokonai 

arcmását keresi, nem feltétlenül fogja 

megtalálni, s talán még a buja zöldek 

sem feltétlenül a Nagyerdőn botanizá-

ló költőt jelképezik. Az irodalmi képet 

el kell választanunk a vizuális képtől, 

mely abban a pillanatban szakította el 

a gondolati összefüggés szálait, amint 

egyetemessé, százarcúvá lett. Meg kell 

tanulnunk képekben látni, gondol-

kodni, Ha Holló László képeivel talál-

kozni akarunk, akkor ez a találkozás 

mély élményekkel fog megjutalmazni.”           

(…)  

Holló László Ady-portréja szimboli-

kus-expresszív reprezentáció, és meg-

lehetősen összetett ábrázolás. Felidéz, 

megjelenít és helyettesít; narráció és 

vizuális metafikció – az önmaga által 

konstruált jelentés(eke)t magyarázza –; 

kérdéseket tesz föl és orientál. Adyval 

együtt kérdezi: miért fordulunk, ka-

csintunk, tapadunk nyugat felé, holott 

nekünk keleten van a helyünk? Hiszen 

szélvihart járó, tüzes fejű és száguldó 

tatárok vagyunk, Dózsa Györgyök és a 

lázadó Bánkok, németet veszteni aka-

ró Petőfik, „a forró kávákból pattanó 

Toldi Miklósok”; és a paraszttal szántó 

Mórák. Hollósy kemence-mélyen rejtett 

gyújtószikra: „robbanásra vár Rákóczi 

indulójában, fojtó béklyóba vert nagy 

tehetségével”. Majd Liszten, Bartókon 

s Kodályon keresztül jutunk Adyig:  

 

„Liszt Ferenc Európa modern zenéjét 

intézi el egy szuszra! Bartók nélkül 

nincs magyar zene, de európai sem. 

Kodállyal együtt nem kelet felé keres-

kedtek-e és de mennyire találtak! Ady, 

az Őskajános nem tiszta merő keletről 

jövő-e hát? (…) nagyon sok lenne azt 

mind felsorolni, bizonyítani, hogy 

nekünk merre kell kacsintanunk, 

honnan jöttünk, hol a helyünk, hogy 

ezen a szomorú országon kívül sem 

állunk, hátul, semmiben sem, irodal-

mat, zenét, piktúrát illetőleg világvi-
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szonylatban is legelső hely illet meg 

bennünket. De nem a nyugatról jövő, 

de a keletrőli kapcsolataink révén.” 

 

BARTÓK (1960). Holló élvezte a ze-

nehallgatást, s jól ismerte a zeneiro-

dalmat. Szerette Puccini Pillangókis-

asszonyát és Verdi Othellóját. Több-

ször beszélgetett a zenéről Koczogh 

Ákossal, aki úgy vélte, hogy minden 

zenedarabja, zeneszerzője a festő 

személyes ügye volt. Naplójában Bee-

thovennel a saját életét állította pár-

huzamba, Bartók művészetével az ő 

magyarságát azonosította, és a Pillan-

gókisasszonyt azért szerette, mert 

még a párizsi tanulmányok idején volt 

egy japán barátnője, egy festőnő, aki-

vel eljárt az operába. 

Feljegyzéseiben ott vannak a legna-

gyobb muzsikusnevek: Bartók, Pucci-

ni, Beethoven, Verdi, Liszt, Bach, 

Schubert, Monteverdi, Rameau, Rich-

ter, Mozart, Bellini, Bizet és Pablo 

Casals – a katalán csellista szavait 

szívesen emlegettet: „számomra Bach 

zenéje olyan, mint Shakespeare. Tu-

dott mindent, Érzett mindent. Ő a 

minden”. Nagyra becsülte Sibelius 

zenéjét. Barátoknak, ismerősöknek, a 

sajtónak és rádiónak is többször ha-

sonlóan nyilatkozott nemzeti festői 

elkötelezettségéről – e gondolatokat 

később papírra is vetette –, s ehhez 

Sibeliust hozta fel példaként: 

 

„Művészi elveimet és magatartá-

somat mindig az vezérelte: a mű az 

emberről szóljon az embernek. Arról 

az emberről, aki küzd, harcol, örül, 

történelmet csinál, alakít. És az em-

ber környezetéről, melyet naponta 

formál. Úgy érzem, magyarul festek, 

és mégis megértik mások is, s ezáltal 

lehetek nemzetközi. Mint ahogy Sibe-

lius a zenében, úgy ragaszkodom én a 

festészetben a néphez. De a mában 

élve, azzal azonosulva teszem és tehe-

tem mindezt.” 

 

Sibeliusra hivatkozva, a bartóki példát 

maga előtt látva, fogalmazta Vallomá-

sai közé művészi ars poétikáját:  

 

„Romantikus vagyok, mert a termé-

szet minden megnyilatkozását szí-

vembe zárom és muzsikámban for-

málom. Modern vagyok, mert célkitű-

zéseimben a haladás fontos szerepet 

játszik. Újító vagyok, mert magam 

szabom meg utam irányát, és kifeje-

zőeszközeim egyéniek. Konzervatív 

vagyok, mert ragaszkodom a zene 

leglényegesebb céljához, a széphez.”  

 

Irányadó volt ez minden művészre, a 

festőművészekre nézve is. Ugyanitt szólt 

arról – s e vallomások egészében ol-

vashatók a Bényei József által közrea-

dott Dokumentumok Holló László 

életéből című kötetben –, hogy magát 

Liszthez hasonlónak érzi (noha Lisztet 

nem mintázta meg művészportréban). 

A hasonlóságot így indokolja: 

 

„Mert én is, mint ő, a legkisebb mű-

vemben is útmutató volt, a modern 

európai zene útját mutatja, én (…) a 
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Magyar Modern piktúra útját gondo-

lom, hogy szerény munkámmal paní-

rozom.”  

 

E párhuzam nőtt a bartóki alteregó 

felelősségéhez. Bartók (látható) alakját 

Koczogh nem tartotta izgalmas festői 

témának: nincs benne semmi különle-

ges. „Egyszerű, kissé tanáros külső, 

fegyelmezett mozdulatok, szabályos 

méretek. Szakáll, bajusz csak fiatalabb 

éveiben s hosszabbra engedett haj, 

amilyennel Holló László festi – a har-

mincas évek végén. Arányos, szinte 

kimért test, de a szemei, azok a sze-

mek nem szabályosak! Átsütöttek a 

törékeny testen, rányíltak szelleme 

roppant mélységeire, áthatoltak a 

világon, bíráltak és lobogtak, elemez-

tek és összefogtak. Egyénisége minden 

eleme, véglete ott volta a szemében.” 

Ugyanazt a drámai megjelenítésre 

alkalmas karaktermotívumot emelte ki 

a festményt bemutató cikkében (a 

Művészet című folyóiratban, 1968 

nyarán), mint amely motívummal az 

Ady-ábrázolást tette olyan mélységűvé 

Holló, hogy általa nemcsak Ady Endre 

jelent meg egészében, hanem a ma-

gyar sors és a magyar művész minden 

Tas Péter-i szenvedélye, kudarca és 

nagyra hivatottsága, mondhatni, az 

egyszerre démoni és váteszi karakter. 

Holló Bartók-portréjában is ez a min-

dent egybefogó, az immanens és a 

transzcendens valóságot összegző 

tekintet, illetve a géniuszi magasságo-

kat érzékeltető homlok adja a karakter 

különlegességét. Ám e portrén sem 

tudjuk számon kérni a fényképszerű 

hűséget, ha ugyanis az „irodalmi hite-

lességet”, vgy a részletek azonosságát 

keressük az arcban: szinte semmi nem 

hasonlít a zeneszerzőre. 

„Bartók feje arányosabb, Hollónál 

nyúltabb – írja Koczogh Ákos. –; nya-

ka rövidebb, itt hosszabb; füle kisebb, 

itt nagyobb; nézése kiegyensúlyozot-

tabb, itt rémültebb. Szeme nem ilyen 

táskás, szája keményebb, s így sorol-

hatnánk tovább a különbségeket, a 

ruháról, sálszerűen elterülő inggallér-

ról nem is beszélve.” – Holló Bartók-

portréja nem úgy hasonlít a zeneszer-

zőhöz, mint egy hétköznapi vagy pol-

gári portrénál. Mégis jobban hasonlít a 

géniuszi jelenségre, mint egy arcra. 

S azért lett Holló Bartók-portréja is 

az arcmáskeretbe foglalt karakterábrá-

zolás rendkívüli példája, mert nem az 

arcvonások hasonlítanak, hanem az 

Ember megjelenése és kisugárzása, a 

szenvedélye és tragédiája, a létrehozott 

Életmű sugárzik át belőle. És mindaz, 

amit a művészi emlékezés formáiról 

elmondhatunk – hiszen a művészport-

ré készítése is az „emlékművé” válás 

fontos stációja. 

Mikor a művészi emlékezés során az 

„emlékkép” látható lesz, a megnevezés 

helyett művész (re)konstruálja a ké-

pet, s gyakran nem a lineáris logika 

szerint következnek egymás után az 

érzékeléstől a fogalomalkotásig vezető 

fázisok, hanem logikai ugrások, szub-

jektív, asszociatív kapcsolódások hatá-

rozzák meg a képalkotást – a művészi 

emlékezés során az emlékanyag maga 
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is változik. A művészi emlékezés alkotó 

tudatműködés. Gyakran nem a felidé-

zendő múlthoz kötődik, sokkal inkább 

közvetlen, intenzív jelenlét a jelen 

időben, a bergsoni „végtelen tartam” 

aktiválása – a passzív megjelenés 

helyett tevékeny részvétel, alakítás. 

Holló jelen időre irányuló, alakító 

részvétele az emlékezésben már törté-

nelmi képeinek elemzése során kitűnt. 

A saját identitáskonstrukcióban fontos 

a megidézett történelmi alakok szere-

pe, erre alkalmasak az önarcképek, s 

hasonló Holló művészportré felfogása 

is – a megjelenített arc és az önmaga 

közti azonosságkeresés jele minden 

képénél megfigyelhető. A Csokonai–

Holló és az Ady–Holló párhuzamok 

után ezért beszélhetünk Bartók–Holló 

analógiáról is, sőt, Petőfi–Holló azo-

nosságról… – de a Móra–Holló párhu-

zamnak e karakterben látható jelzése 

hiányzik.  

(…)  

Az emlékező megismerés egyúttal a 

megismerő emlékezet sajátosságait is 

hordozza. Az emlékezet helye maga a 

kép is, a portré pedig azt reprezentálja, 

ahogy a retrospektív konstruálás fo-

lyamán a megidézett személyiségre és 

annak életművére rárakódik az emlé-

kező művész (Holló) öndefiníciója is. 

Holló Bartók-portréja egészében (nem 

részleteiben s arcmáshűségében) fejezi 

ki Bartók teljes személyiségét, egyben 

Hollónak a bartóki életműven keresz-

tül kialakított viszonyát önmagához. 

Koczogh óvatosan utal arra, hogy a 

Bartók-portré nem kevés hasonlóságot 

mutat azzal a száznál is több önarc-

képpel, amit a 80. évében járó Holló 

élete során festett. Hasonló rembrand-

ti megvilágítás, hasonló reflexek, ha-

sonló testtartás… Ehhez nyugodtan 

hozzátehetjük, hogy Bartók teljesen 

úgy néz ki ránk a képből, mint a festő, 

ha tükörben szemléli önmagát. Bartók 

tehát az önarcképéhez magának tü-

körben modellt álló Hollóhoz hasonlít. 

Nem kizárt, hogy Holló (mikor Bartók-

portréját vázlatozta) Bartók szerepében 

állt modellt a tükörben önmagának, s 

csak ezt követően alakította a karak-

tert Bartók személyiségéhez. A model-

lel, a bartóki életművel való azonosu-

lás fizikai megvalósulásának legmaga-

sabb fokáról van szó. 

Holló a Koczogh Ákosnak írt, már 

említett levélben fogalmazta meg a 

következő vallomást, mely a fönti 

azonosságvállalásról is tanúskodik: 

 

„Hiszen milyen nagyra becsülöm, látod, 

meg is festettem: úgy, ahogy én látom 

lelki szemeim előtt. És nemcsak akkor 

vagyok vele, amikor hallom műveit, 

hanem ’műsoron kívül’ is, szinte nap 

mint nap szemem előtt van. Rokon-

nak érzem testestől-lelkestől munká-

imban – munkáiban. Úgy érzem: 

mindketten egy utat taposunk… Saj-

nos, személyesen nem volt szerencsém 

Vele találkozni, s így csak műveiből 

tudok egy párat említeni, amiket na-

gyon szeretek, de csak elsőrangú elő-

adásban. Ilyenek: a Cantata Profana, 

a Zene húros hangszerekre, ütőkre és 

celestára, az Allegro Barbaro, a III. 
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Zongoraverseny, a quartettjeiből 

mindegyik, a Kékszakállú herceg vára, 

a Csodálatos Mandarin – csak a leg-

kedvesebbeket mondom, de minden 

dolga megráz, felfrissít, mindig-mindig 

mondja a magáét s mindig újat, soha-

sem unalmas.”  

 

A levél is bizonyítja, hogy Holló szinte 

együtt élt Bartókkal – a zongora előtt, 

az extatikus pillanatban megváltozik a 

művész: a fegyelmezett nyugalomból 

vibráló feszültség lesz.  

„Ezt az elemekkel viaskodó Bartókot 

festette (…), a tanáros hétköznapi 

külsőben az extázisig fokozott bensőt, 

színeibe a kontrasztos 

ellentétek kemény fe-

szültségét. A hallgatag 

embert, akinek a szeme 

mégis mindig beszélt. A 

puritán tudóst, pedagó-

gust, művészt, akiben 

ott élt korunk feloldat-

lan tragédiája.” 

Ott élt korunk feloldatlan tragédiája 

Hollóban is. A szembesülés képe volt: 

Bartók Amerikába emigrált, de ő soha 

nem volt képes elhagyni az országot. 

Így még az a fájdalom is visszaköszön 

a Bartók-portréból, mely egy pillanatig 

sem volt képes elítélni azt, aki a szülő-

haza elhagyására kényszerült. 

S a Holló-önarcképek pozícióját fel-

vevő Bartók tekintetében és homloká-

ban nemcsak az alkotás démoni-isteni 

harca, de a hűség és a vágy egymást 

sebző küzdelme is visszatükröződik. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hollló László: Bartók 

Béla (olaj, vászon, 

67x50 cm;  

jelezve balra lent:  

Holló L. 1960.)  
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TORONYNAPLÓ 
 

 

AZ OLVASÓHOZ – lapzárta előtt 

 

Forráshiány miatt eredetileg csak egy 64 oldalas vékonyabb lapszámot terveztem 

év végére. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Közművelődési Főosztálya ebben 

az évben nem tudta támogatni a lapot, őket is érintette a kormányzati elvonás. A 

Magyar Kultúra Alapítványt megszüntették – ott ragadt egy kifizetetlen számla a 

folyóirattól. A Méliusz Központ és a Debreceni Művelődési Központ sem tudott 

már hozzájárulni a költségekhez. Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Alapja 

viszont (hála Istennek – és az alapot működtetők értékmérő jóindulatának) a lehe-

tőségekhez képest szép összeggel segítette a munkát; de ennek több mint 80 

százalékát kellett a pályázatban megcélzott Protestáns könyvjegyek című mono-

gráfia kiadására fordítani. 

Ám az év eleji vállalásaimat 64 oldalon nem tudtam volna pótolni. Előbb 80-ra 

ugrott a terjedelem – s a Tóth Árpád publicisztikáját bemutató fejezetbe épp csak 

belekezdtem… Folytatnom kellett a Holló-sorozatot is (túl vagyunk a 96 oldalon), 

meg kellett emlékezni Bod Lászlóról, korábban kapott könyvekről, újabb aktuali-

tásokról. Így is csupán jelezni tudom a következő lapokon, hogy mi történt szel-

lemi látókörömben, hogy milyen új értékek születtek. 

Számolgattam, összeadtam, kivontam. Leginkább saját költségvetésemből von-

tam ki: a folyóiratra fordítom néhány utóbbi kiállítás-megnyitó honoráriumát, a 

hétvégi tanítások óradíjait és néhány bérmunkám díjazását. Adós nem szeretnék 

lenni sem a nyomdánál, sem az Olvasónál – s magam előtt sem.  

 

 

IN MEMORIAM BOD LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ 
(Karcag, 1920. augusztus 26. – Budapest, 2001. augusztus 14.) 

 

 
 
„A legnagyobb érték a harmónia. Harmó-
niában élni a családdal, a mesterséggel és 
az emberekkel. Úgy élni, hogy amit az em-
ber tesz, azt később ne kelljen szégyellnie, 

ám ha mégis hibázik, tanuljon belőle" 
 

(Bod László festőművész) 
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Az idén augusztusban volt 10 éve, hogy Bod Laci 

bácsi elhunyt. Az előző évben még méltathattam, 

amikor átvette a Hajdúszoboszlói Cívis Nemzetközi 

Művésztelep Nívódíját.  

Mesélt nekünk arról, hogyan lett élete egyik „fő mű-

ve” a velencei kápolna helyrehozása, hogy benne egy 

galéria működhessen. Beszélt a bábszínház világáról 

(a Képzőművészeti Főiskola elvégzése után, 1949–54 

között megszervezte és igazgatta az Állami Bábszín-

házat), a humor szerepéről, melyben legfontosabb-

nak azt tartotta, hogy magunkon is tudjunk nevetni.  

A képek visszatérő figurái a bohócok (Vitéz László és 

Faustus bábfigurája is megjelent); a művész gyakran 

önmagát festette meg bohócként, kötélen imbolyog-

va. Világvándorlásairól beszélt, a vágyról, hogy bár 

mindenütt „otthon” van az ember, ahová magával 

viszi a lelke levegőjét, de „haza kell menni”.  

Bod László 81 évesen tért haza. Csak kedves emlé-

ket hagyott, s még a nagyobb tenyérnyi festményen 

is főművet. Szinte minden témában alkotott: készí-

tett csendéletet, táj- és városképet, portrét és aktot, 

cirkuszi groteszket. Az empátiát és szuggesztív erőt, 

a lírát és a dinamizmust, a szelídséget és csipkelődő 

humort, a szürreális látást és a drámaérzékenységet 

egyaránt kiemelte művészete fontos jellemzőjeként 

Feledy Balázs, halála utáni emlékkiállításán.  
 

Fent: Bod László festi a fischeni kápolna oltárát 1986-ban; és lent: festi a Hor-

tobágyot, ahová mindig szívesen visszatért. (A dokumentumképek forrása: 

Körmendi Lajos: Az én Karcagom, avagy Bod László festőművész világjárásai 

és hazatalálásai. Karcag, Barbaricum Könyvműhely, 1999.  
 

A karcagi emlékek, a világjárás élményei, a művésztelepek lelki-festői lenyoma-

tai (a hajdúsági és hortobágyi kolóniákon készített képei festészetének alapmű-

vei) mind-mind meghatározták festői habitusát, mely az „eleven” akvarellekben is 

tükröződik. Szívéhez legközelebb mégis a Józsefváros állt – emelik ki elemzői –, 

kopott utcáival és körfolyosós udvaraival. A józsefvárosi életképek a fantáziával 

ötvöződnek: a háztetők fölött ördögök emeli magasba a meztelen nőt; Ikarosz a 

templomtornyok között lángol; a tetők fölött az űrállomás kapcsolódik össze egy 

űrrepülőgéppel… – s maga kötéltáncos bohócként egyensúlyozik világok határán. 



NÉZŐ • PONT – 2011/DECEMBER – VI. ÉVFOLYAM, 43. KÖTET (30. MEGJELENÉS) 
 

 

 
564 

 

CSOKONAI 
 
(Bod Lászlónak) 

 

 
A poéta búsan elvándorolt, 
hogy megmerítkezett e porban. 
 
Pennája volt a botja, s szívében  
– bár kutatta mindig, hol van – 

őrzött fársángos nagyvilágot holtig. 
 
Baráti ünnepeltek érte virtust, 

s míg a rosszra mentség 
épült volna estvig, 
kacér talányként hagyott ránk 

modus vivendit. 

 

 

Bod László  

Kötéltáncos bohóc festménye 

 

A 70 ÉVES IMOLAY DR. LENKEY ISTVÁN 

képző és iparművészeti gyűjteményéből 

válogatott kiállítást rendezte meg október 

28.–november 30. között a putnoki Gö-

möri Múzeum és a Holló László Galéria.   

 

A Pro Gömör-díjas szellemi mindenes (aki 

Putnokon nőtt föl, Debrecenben élt, és ma 

Mohácson szervezi a művészetbarátokat) 

az elmúlt években már két nagyobb kis-

grafikai kollekcióját állította ki a Holló 

László Galériában, s adományozta a gyűj-

teményt a múzeumnak. Ezúttal több mint 

félszáz alkotótól állított ki műveket és 

tárgyakat – s ezt a válogatást annak a 

városnak és közönségének ajándékozta, 

ahonnan elindult. 
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Lenkey eredeti festményekkel először  

a miskolci múzeumban találkozott, 

iparművészeti tárgyakkal apja asztalos-

műhelyében; a ’60-as évektől vásárolt  

grafikákat, festményeket és műtárgyakat;  

figyelme a ’70-es évektől fordult az exlibris 

és a kisgrafika műfajai és technikái felé.   

 
 

     

Ex libris Imolay Dr. Lenkey István 70 

(a Tompa Mihály-örökség jegyében) 

Ürmös Péter születésnapi könyvjegye 
 

Az előző oldalon: Bakacsi Lajos Lenkeyt 

köszöntő exlibrise (C-print montázs)  

 
 

Lapszemle: KISGRAFIKA (2011/3.) 
 

AZ 50 ÉVES FOLYÓIRAT KÖSZÖNTÉSE 

 

 

50. évfolyamát zárja az idén a Kisgrafika Bará-

tok Köre értesítőjeként 1962 októberében 

indult – Galambos Ferenc szerkesztésében 

előbb KBK Értesítő, majd Kisgrafika Értesítő 

címmel megjelent – folyóirat. Erre az alkalom-

ra írt köszöntőt (Fél évszázad a kisgrafika 

szolgálatában) Ürmös Péter grafikusművész, a 

szerkesztőbizottság tagja. 1990-ig, a kör egye-

sületté alakulásáig, évente három szám jelent 

meg. Lehetetlen fölsorolni a gazdag kínálatot – 

Ürmös az utóbbi öt év példáiból válogatott: 14 

ország exlibris-szemléiből ismertetőt, mintegy 200 művésztől reprodukciót közölt; 

300 intézményi és magángyűjtő lapját mutatta be, több mint 50 szerző írt cikket. 

Az értékmentésre azonban egyre nagyobb szükség van. Ugyancsak Ürmös Péter 

jegyzi a szerkesztőségi cikket (Huszonnegyedik óra?), az értékeink védelmére 

szólítva, kapcsolódva a kisközösségek értékmentéséről szóló fölhíváshoz, a „lap-

pangó” anyagok összegyűjtésére ösztönözve. (A Liszt-emlékév jegyében a folyóirat 

több, erre az alkalomra készült exlibris reprodukcióját közli.)      
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50 ÉVES A SZEGEDI 

KISGRAFIKA BARÁTOK 

KÖRE 
 

 

A szegedi csoportot 1961-

ben alapította (az idén 

márciusban, 100. éves 

korában elhunyt) Kopasz 

Márta festő- és grafi-

kusművész, erre az alka-

lomra jubileumi évköny-

vet adtak ki.  A számos 

dokumentumképpel s 

még több (35 művésztől 

származó) könyvjegy 

reprodukcióval gazdagí-

tott kiadvány Rácz Mária 

összeállításában részletes 

kronológiát kínál a sze-

gedi körről, melynek 

munkájában összesen 

106 tag vett részt.    

 

 

A jubileumi évkönyv 

egyik képoldala 

 

KELET VISSZATÉRT! – Egy 70 évvel ezelőtt a 

Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egye-

sülete által kiadott, 19 eredeti fa- és egy linómet-

szetet (közte 17, nyomtatás után beillesztett 

lapot) tartalmazó, számozott albumot hozott a 

posta Szászné Marától (akinek exlibriseit az 

előző számban mutattam be).  

„Piros örömök és kéklő bánatok” keltek életre a 

művészek (köztük Fery Antal, Menyhárt József, 

Drahos István, Bánszki Tamás, Kollmann Jenő, 

Varga Mátyás) Észak-Erdély 1940-es visszatéré-

sét köszöntő grafikáin.   
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E lapokból be kívánok 

mutatni néhányat 

később – azok a külön 

elemzést is igénylik –, s 

itt most azokból a 

rendhagyó formájú és 

nyomású könyvjegyek-

ből közlök (a Király 

Zoltánét in memoriam 

is), melyeket a fenti 

küldeménnyel együtt 

kaptam. 
 
 

A Nyilas csillagjegy 

évgyűrűs lapja a 

párgai Pavel Hlavatý 

zodiákus sorozatából 
   

Lent: a szófiai Pencso Kulehov vaknyomásos keretezésű könyvjegyei. Balra: 

Ex libris Szász Sándorné (Szent Györggyel); jobbra: Ex libris Király Zoltán   
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P. SZALAY EMŐKE–SZALAY CSILLA–SASSNÉ SZALAI 

GYÖNGYIKE: EMLÉKEK AZ 1950-ES ÉVEKBŐL. 

GYERMEKKORUNK TYUKODON 
 
 

„Édesapánk az 1980-as évek végén, eredetileg 

csak a mi számunkra, röviden leírta az élettörté-

netét, amelyet sikerült megjelentetnünk. Akik-

nek kezébe került ez a könyv és elolvasták, mind 

a legnagyobb elismeréssel szóltak Édesapánkról; 

(…) az a sok érték, tudásanyag feledésbe merült 

volna, ha ő nem örökíti meg.” – Ez juttatta a 

három lány eszébe – akik közt négy év korkü-

lönbség van –, hogy ők is jegyezzék le az 1950-es 

évek tyukodi emlékeit (8–14 éves korukból). 

Noha a kislányok életében az ötvenes évek nem olyan traumaként őriződtek meg, 

mint egy felnőttében, s az emlékmorzsákból is kitűnik, hogy a család volt a megha-

tározó tényező, jól példázza a könyv a falun is a polgári léthez való ragaszkodást (a 

család 1948 elején költözött Budapestről a Szatmár megyei faluba) – és a tartást, 

ami erőt ad az élethez. „Ugyancsak jellemző a nagyszülők, különösen a nagymama 

meghatározó szerepe a család életében. Egyáltalán: ez a kor is szemléletesen mutat-

ja a nők meghatározó szerepét.” A falusi lét ugyanakkor a túléléshez is olyan straté-

giákat kínált, melyek fél évszázad múltán szintén hasznosak és alkalmazhatók.   

A könyv törzsfejezetét P. Szalay Emőke írta, saját emlékeit a két leánytestvérével 

egészítve ki, az írott memorat stílust is megőrizve, de a néprajzi leírás alaposságával 

rendszerezve az adatokat, s ötvözve azzal a biográfiai élményt.      
 

IGÓ ALADÁR SZOBORPARKJÁT AVATTÁK HANVÁN  

 

 

A gömöri népi szobrász munkái a rimaszécsi terme-

lőszövetkezet udvarán lettek az enyészetnek ítélve – 

írta a gömörszőlősi É. Kovács László. Ő kezdemé-

nyezte, hogy a népéleti szobrokat az alkotó szülőfalu-

jában, Hanván alakítsák ki. A parkba szeptember 28-

án hét szobor, illetve szoborcsoport került, melyek a 

paraszti élet emlékeit, a falusi arcokat, a földművelő 

munka egy-egy jelenetét (szántás, aratás, maroksze-

dés), a régi falusi élet ritka ünnepi pillanatait (Déli 

harangszó) örökítik meg.   
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UJVÁRY ZOLTÁN: A SZERETETT KIRÁLYNŐ (DIE 

GELIEBTE KÖNIGIN) – Didakt, Debrecen, 2011. 

 

 

Mária Terézia folklór-megjelenéseinek gyűjtését 

már megtaláltuk Ujváry Zoltán Száz kis írás 

című, 2010-ben megjelent, mondákat, anekdotá-

kat és szólásokat történeti-komparatív módon 

bemutató-interpretáló könyvében. Ennek illuszt-

rációit Komiszár János festő- és grafikusművész 

készítette, aki Mária Teréziáról egy külön soroza-

tot is prezentált – a lavírozott tusrajzokkal az év 

végén aztán önálló kiadványban is megjelentek 

(Mária Terézia a folklórban) a rajzok és írások.  

Ezúttal új formában és új címmel, némileg bővített képanyaggal látott napvilá-

got a – szórakoztató olvasmánynak sem utolsó – Mária Terézia-folklórcsokor, 

melynek különlegessége, hogy a szövegek német nyelven is föllelhetők benne, így 

a reprezentatív kiadvány bizton számíthat sikerre a német nyelvterületen is .    
 
KOMISZÁR JÁNOS  
GRAFIKAI MUNKÁSSÁGA 
 
Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda 

Kft. – Debrecen, 2011. 

 
 
Noha a Holló László-díjas festőművész 

elsősorban az olajképekkel szerzett 

nem múló érdemeket, az utóbbi évek-

ben egyre több alaklommal jelentkezett 

grafikai sorozatokkal – az ember konk-

rét megjelenítésével is reflektálva az 

ember által alakított környezetre. Az úti 

élmények tusrajz vázlatai és a debrece-

ni témájú grafikák mellett itt kamatoz-

tatja továbbgondoló fantáziáját az il-

lusztrációk területén is. 
 

A könyvben szereplő több mint 200 grafikai reprodukció mellett Arany Lajos, 

Erdei Sándor, Vida Lajos és jómagam tanulmányai olvashatók. 
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BOLDOG KIÁLTOZÁS 
ERDEI SÁNDOR VERSEI ÉS KÁDÁR NAGY 

LAJOS FESTMÉNYEI – Debrecen, 2011. 
 
 
Erdei Sándor „szabadúszó értelmiségi” – 

akinek kulturális és művészeti kritikái, 

szociográfiai riportjai, lapszerkesztői 

munkája mellett korai antológia-verseit 

ismertük (Csomópont, 1978; Helyzetje-

lentés, 1988) újabban ismét költemények-

kel jelentkezett. Nagyobb verscsokrot a 

konyári Életképeink kötet adott közre 

2010-ben, két, különdíjas verse volt az 

Ostoros Villám című, Holló László fest-

ményeire született idei költészeti antoló-

giában. Komiszár János grafikáival jelent 

meg 2010 őszén a Hit és türelem című 

kötete; az idei év termése volt már a Komiszár-akvarellekkel kísért Ajándék csend 

című verseskönyv. A Kádár Nagy Lajos képzőművész színes olajkép reprodukciói-

val kiadott kötetben félszáz verse található, közte egy kiváló szonett-koszorúval.         

 

SERFŐZŐ ATTILA PASZTELLJEI 
 
 

Szívesen kézbe vennék egy színes verses 

katalógust Serfőző Attila újabban festett 

képeivel és idei költeményeivel. Tavasszal 

mutatta be a költő-prózaíró festőművész 

Rögök című kiállítását s címadó (vaskos) 

kötetét, de képei újabb festőproblémákra 

keresik sikeresen a választ –és a kötetből 

kimaradtak a 2011-es versek. A nyáron 

láthattam útkereső kísérleteinek frissebb 

darabjait: mégpedig pasztelleket. Picasso-

parafrázisai megmutatják, hogyan lehet 

egy képzőművész idol terhét levetve for-

málni saját arcot, hogyan válnak eggyé a 

szemhatárok; s itteni Ünnep című képén: 

a kiválasztott pillanat bús feszültségét… 
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CSONTOS JÁNOS: DELELŐ 
ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK 2002–2010 
 
Magyar Napló, Budapest, 2011. 
 

 

Harmadfélszázhoz közelít a 150 verseskötet-

oldalba sűrített alkalmi költemények címei-

nek száma, a verseké azonban ennek több-

szöröse: legalább kilencszáz(!) – noha, beval-

lom, második kísérletem közben is eltévesz-

tettem néhányszor a csillagokkal, számokkal 

vagy más tipográfia jelekkel elválasztott, egy 

cím alatti rövid versek, ötletek és töredékek 

numerizálását. 

Ha belelapozunk Csontos János újabb ver-

seinek gyűjteményébe – s itt a József Attila-

centenáriumra írt, de csak három év múlva, 

2008-ban megjelent Száz év talány (Kiegé-

szítések József Attilához) és a Para (Hódolat 

a magyar költészetnek; 2007) kötetek anyagait is megtaláljuk –, a belső küllem-

ről nem a „szép” jelző jut eszünkbe. Sűrűn sorjázó sorok, kicsi betűk, kéthasábos 

tördelés – nincsen tehát levegője az oldalaknak és a zsúfolt költői szövegeknek.  

Itt azonban, noha szinte el sem kezdődött, rögtön véget is ér a recenzens bíráló 

megjegyzéseinek sora. Fejet hajtok a roppant költői teljesítmény előtt – miként 

tettem ezt a 2002-ben megjelent összegyűjtött verseknél is, az XL címűnél (mely 

a római számmal nem a ruhaméretre, hanem a költő 40 éves korára utalt). Ezek a 

költemények (még az ötletek, a kétsorosak, a Bagatellek és a Badarok, az El nem 

küldött ajánlások, a Hitvesnek küldött SMS-versek) kiváló darabok, méltán követik 

például Weöres Sándor Rongyszőnyegének, Vázlatfüzetének Egysorosainak 

játékosan komoly világát. Ez a játékos komolyság – a belső vívódások inkább ön-

ironikus feloldása – jellemzi Csontos János utóbbi nyolc évének lírai termését, 

amely – csak e nyolc esztendőben is – mértékadó életmű lehetne. Mindeközben 

Csontos meghatározó konzervatív publicista, lapalapító és főszerkesztő (Nagyítás), 

„szonett-filmes”, művészi dokumentumfilmek készítője (Kós Károly nyomában; 

Wass Albert földjén), filmes építészmagazin szerkesztője (Kő kövön), a kortárs 

magyar építészet mozgóképes megörökítője (XII kőmíves ciklusok). 

A Delelőben tulajdonképpen minden idő- és térbeli külső és belső eseményre, 

találkozásra, hitre és csalódásra, kihívásra és meghívásra reflektál, úti és szellemi 

kalandjaira ráfűz valamilyen verses emlékcédulát, mely a személyes élménykörö-
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kön túl – és a játékjelleg ellenére (vagy éppen ezért) – felelősség-versek és közös-

ségi üzenetek is lesznek. Jól megférnek egymás mellett – és végső soron a sűrű 

versoldalakat, a folyamatos írást is magyarázzák – a kötött tematikus ciklusok és 

a naplószerű versbejegyzések. A már említett, önállóan megjelent ciklusok mel-

lett itt olvassuk a balatonfüredi Quasimodo-pályázaton díjazott Változatok köny-

vét, a filmes léthez kapcsolódó Tizenkét kőmíves sorozatot, a Száz év talányt (a 

József Attila-töredékek autonóm verskiegészítéseit) mintegy folytató, Tarts Nyu-

gatnak ciklust (melyben Babits és Kosztolányi töredékeiből építkezik Csontos). 

Egyedi költeményei és az elmaradhatatlan játékos ráadásversek mellett „a költő a 

2010-es viharos esztendő bőséges lírai válságkrónikáját ugyancsak megosztja az 

olvasóval” – szól a hátsó borító ajánlása a Kétezertíz naptárciklusra utalva. (Még 

a betűrímes címekkel is játszik itt, olyan találó megoldásokat alkalmazva, mint: 

Áprilisi ábrándok, Júliusi jelenések, Októberi oktondik stb.)  

Az Augusztusi avíttasok ugyanebben a sorban viszont nem a múlthoz-ragadást 

sugallják (mint a parafrázisok sem), hanem – a Delelő címválasztásban ötletadó, 

az Időntúli szabaddobás című, utószóként közölt tanulmányt jegyző – Alföldy 

Jenő irodalomtörténész szavaival: az újságírótípus-költő Csontos versei egyszerre 

időszerűek és időfölöttiek. „Tárgyias lírájában” a múltban is áttételesen jelentke-

ző „magánügyek” filozófiai távlatokat kaptak, s noha a korábbinál gyakoribbak a 

versjátékok, formabravúrok – szintén Alföldyvel –, több benne a kétely, s univer-

zumának teljessége felé mutat a viszonylagosság mind tisztább fölismerése és 

fölmutatása. Hellenisztikus és klasszicista teljességvágya nem engedi a herme-

neutikus magába-zártságot. Időfölötti létköltészetének „alkalmiságát” (s ez érte-

lemben: alkalmazhatóságát) az is mutatja, hogy ajánlott verseket ad, de hiába van 

személyes címzettje verseinek, azt érezzük, hogy azok éppen nekünk szólnak. 

 
IRODALMI ÉVFORDULÓK 2012-BEN  
 

 
70 éve született  
Hajnóczy Péter író (1942–1981)  
  
75 éve született  
Parancs János költő (1937–1999) 
  

80 éve született  
Bálint Tibor író, műfordító (1932–2002) 
 

90 éve született  
Nemes-Nagy Ágnes költő (1922–1991) 
 

100 éve született  
Hegedüs Géza író (1912–1999) 
Ottlik Géza író (1912–1990) 

Örkény István író (1912–1979) 
Szabó Zoltán író (1912–1984) 
Szántó Tibor könyvtervező (1912–2001) 
 

120 éve született  
Hauser Arnold művészettörténész, 

szociológus (1892–1978) 
Komlós Aladár író, költő,  

irodalomtörténész (1892–1980) 
Nadányi Zoltán író, költő (1892–1955) 
 

125 éve született  
Áprily Lajos költő (1887–1976) 
Csáth Géza író, zeneszerző (1887–1919) 
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Karinthy Frigyes író (1887–1938) 
Kassák Lajos költő, író, festőművész 

(1887–1967) 
150 éve született  
Stein Aurél orientalista (1862–1943) 
 

175 éve született  
Tolnai Lajos író, költő (1837–1902) 
 

 200 éve született  
Garay János költő (1812–1853) 
 

300 éve született  
Bod Péter református lelkész,  

irodalomtörténész (1712–1769) 
  

 
5 éve hunyt el  
Kosáry Domokos történész,  

irodalomtörténész (1913–2007) 
Lakatos Menyhért író, költő (1926–2007) 
Nagy Gáspár költő (1949–2007) 
Szabó Magda író, költő (1917–2007) 
Vargyas Lajos folklorista (1914–2007) 
  
10 éve hunyt el  
Balassa Iván néprajzkutató (1917–2002) 
Gion Nándor író (1941–2002) 
 

15 éve hunyt el  
Bertha Bulcsú író (1935–1997) 
Fodor András író, költő (1929–1997) 
Pirnát Antal irodalomtörténész  

(1930–1997) 
 

20 éve hunyt el  
Klaniczay Tibor irodalomtörténész 

(1923–1992) 
Krúdy Zsuzsa könyvtáros, író (1919–1992) 
Székely János író, költő (1929–1992)  
 

25 éve hunyt el  
Bajomi Lázár Endre író (1914–1987) 
Baránszky-Jób László irodalomtörténész, 

esztéta (1897–1987) 
Dénes Zsófia író, újságíró (1885–1987) 
Dömötör Tekla néprajzkutató 

(1914–1987) 

Garai Gábor költő (1929–1987) 
Lengyel Dénes író (1910–1987) 
Pándi Pál irodalomtörténész, kritikus 

(1926-1987) 
Szabó T. Attila nyelvész, irodalom- 

történész (1906–1987) 
 

30 éve hunyt el  
Hervay Gizella költő (1934–1982) 
Jékely Zoltán író, költő (1913–1982) 
Szobotka Tibor író (1913–1982) 
  

40 éve hunyt el  
Fenyő Miksa író, mecénás (1877–1972) 
Kondor Béla festő- és grafikusművész, 

költő (1931–1972) 
 

50 éve hunyt el  
Remenyik Zsigmond író (1900–1962) 
 

60 éve hunyt el  
Karácsony Sándor pedagógus, filozófiai 

író (1891–1952) 
Molnár Ferenc író, drámaíró (1878–1952) 
 

70 éve hunyt el  
Hunyady Sándor író (1890–1942) 
Kóbor Tamás író (1867–1942) 
Móricz Zsigmond író (1879–1942) 
Oláh Gábor író, költő (1881–1942)  
  

75 éve hunyt el  
József Attila költő (1905–1937) 
Juhász Gyula költő (1883–1937) 
Somlyó Zoltán költő (1882–1937) 
 

80 éve hunyt el  
Ambrus Zoltán író, kritikus (1861–1932) 
Szini Gyula író (1876–1932) 
  

90 éve hunyt el  
Gárdonyi Géza író (1863–1922) 
  

100 éve hunyt el  
Cholnoky Viktor író, újságíró (1868–1912) 
  

375 éve hunyt el  
Pázmány Péter érsek, író (1570–1637) 

  
Thuróczy Gergely összeállítása alapján válogatva 

Petőfi Irodalmi Múzeum (http://www.pim.hu)  
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A NÉZŐ ● PONT TÁMOGATÓI, ELŐFIZETŐI 
 

 
  

PHARMA PRINT KFT. – Debrecen; DR. KARANCSI JÁNOS és KOSZORÚS ERIKA  
  
KAPITÁLIS KFT. – Debrecen; 
KAPUSI JÓZSEF – (kötészet) 
 
KARTONPACK ZRT. – Debrecen; 
TÓTH GÁBOR – (borítókarton) 
 

SZÍNFORRÁS KFT. – Debrecen; 
GERGELY ATTILA – (nyomdai előkészítés) 
 
M. NYOMDAELLÁTÓ–PAPÍR KFT. 
– Debrecen; MÁJER ISTVÁN – (papír) 

 

 
A folyóirat kiemelt támogatója 2011-ben is: 
 

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 
PatikaCenter Szervező 
és Szolgáltató Zrt. 
 

H-1022 Budapest, Bimbó út 18. 
levelezési cím:1535 Budapest Pf. 861 
 

 www.patikapenztar.hu, www.ujpiller.hu  
 
 

 
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ 

VÁROS KULTURÁLIS ALAPJA 
 
 
BLONDEX Kft. – Debrecen; BODÓ ISTVÁN 
 

 
CEZE ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. – Debrecen; CZENTYE JÁNOS 
 

CSOKONAI HÁZ; CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY SZELLEMI MŰHELYÉRT 
„ÉLET-FA” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY – Debrecen; ÁDÁNY LÁSZLÓ   
 
DÉRI MÚZEUM BARÁTI KÖRE HOLLÓ LÁSZLÓ  
HAGYOMÁNYÁPOLÓ TAGOZAT – Debrecen 
 

HOLLÓ LÁSZLÓNÉ MAKSA OLGA 
– Debrecen 
 
DILK Kft.  
HOTEL ÓBESTER – Debrecen; BOROS JÓZSEF 
 
SER-MÜLLER KFT. – Debrecen, Hajdúböszörmény;  
SERFŐZŐ ATTILA 
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Simonffy Galéria – Debrecen 
 

SZABÓNÉ PAPP IBOLYA – Szekszárd 

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és 
Kollégium – Debrecen 
 
MAKSAI JÁNOS – Debrecen 
 
VALCER TÁNCSTÚDIÓ – Debrecen 

 

 
Balmazújváros 
Szeifert Imre 
 
Békés 
Nagy József 
 
Bocskaikert 
Dr. Ladányi Éva 
 
Budapest 
Prof. dr. Bánfi Tamás 
Csobaji Zsolt 
Csontos János 
dr. Feledy Balázs 
Holló Ila és dr. Márton Gyula 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
Palásthy Lajos (Kisgrafika Barátok Köre, 
Grafikagyűjtő és Közművelődési Egyesület) 
dr. Soós Imre 
Székely Tiborné 
 
Debrecen 
Andics Árpád 
dr. Antal Péter 
dr. Csohány János 
Cserép Zsuzsanna 
Csorba Zoltánné Kirzsa Anna 
Dezső Péterné Bíró Éva 
Erdélyi Márta 
Farkasné Kovács Piroska 
Havrics Erika (Havrics Galéria) 
Józsáné Bíró Mária 
Józsa Poppea 
dr. Juha Enikő, Juha Richárd 
Kármán József és neje 
Kémeri Zoltán 
Keresztesi Éva 
Kiss József 
Komiszár János 
Koncz Tibor (Cívis Art Képkeretezés) 
Korompai Balázs 
Korompainé Mocsnik Marianna 
dr. Kövér József 
dr. Kurucz Márta 

dr. Lenkey Béla 
KLTE Baráti Köre Egyesület 
Madarász Kathy Margit és 
Madarász Gyula 
Máté László 
dr. Maticsák Sándor 
Molnár Csaba és Kónyáné Tóth Mária – 
Suliszerviz Oktatási és Szakértői iroda Kft. 
dr. Nagy Attila és neje (UroPath Bt.) 
Nagy Zoltán és neje 
Németh Jenő 
Németh Rudolf és neje 
dr. Ötvös László 
Pál Csaba 
dr. Papp Gyula 
Piskóty Teréz 
dr. Rab Ferenc 
Rózsa János és R. Poncz Mária 
Sas Bálintné (Benedek Elek Könyvtár) 
Szabó András 
Szilágyi Imre és Sz. Kóczián Melinda 
Tamás–Kis Andrásné 
Turcsányi Béla 
Varga József 
dr. Virágh Mária 
 
Derecske 
Koncz Sándor 
 
Érd 
Skornyák Ferencné Turner Zsuzsa 
 
Gömörszőlős 
É. Kovács László 
 
Gyomaendrőd 
dr. Szonda István 
Közművelődési Gyűjteményi  
és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 
 
Gyula 
Póka György 
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Hajdúböszörmény 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
Kiss Attila polgármester 
Hajdúsági Múzeum 
dr. Szekeres Gyula 
Andorkó Mária 
Illyés András 
Molnár Pál 
Pálnagy Balázs 
Sántha Antal (Formula Holding Kft.) 
Tarczy Péter 
 
Hét 
Ujváry Zoltán professor emeritus, 
Hét Község Díszpolgára  
 
Hódmezővásárhely 
Hézső Ferenc és felesége 
 
Kecskemét 
Kalmárné Horóczi Margit 
 
Keszthely 
dr. Sólyom Sándor 
 
Komárom 
Gazda Anna, 
Orbán Irén 
 
Mátészalka 
Szatmári Múzeum 
dr. Cservenyák László 
 

Mohács 
(Imolay) dr. Lenkey István, 
Hegyibeszédesek Baráti Társasága 
 
Monor 
Koday László 
 
Nádudvar 
Ludman Imre  
Virághné Törös Borbála 
 
Pannonhalma 
Gaál András 
 
Pomáz 
Ásztai Csaba 
Testvérmúzsák Alapítvány 
 
Putnok 
Gömöri Múzeum 
Holló László Galéria 
 
Resica 
Kurta Kázmár 
 
Szentendre 
Aknay János 
 
Törökbálint 
Szász Sándorné 
 
 

 

 

AZ ELŐFIZETŐKHÖZ 
 

 

MEGKÖSZÖNVE TÖRETLEN FIGYELMÜKET, SZERETETÜKET, ÁLDOTT ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK ÖNÖKNEK ÉS SZERETTEIKNEK! 
 

A Néző ● Pont 2012-ben is megjelenik. Tekintettel a kultúra területeit is súlyosan 
érintő erőforrás-elvonásokra, amennyiben nem sikerül kiemelt Támogatót találni, a 

folyóirat négy számát vehetik csak kézbe (tavasz, nyár, ősz, tél). A kényszerű ne-
gyedéves megjelenés miatt az előfizetési díj csökken: egy évfolyam előfizetése 
4.000 Ft (mely magában foglalja a belföldi postaköltséget is). Kérem, hogy a név 

mellett jelöljék meg azt a címet, ahová a számlát kérik! Az összeget postai befizetés-
sel, az impresszumban föltüntetett kiadói címre, személyesen vagy banki átutalás-

sal lehet kiegyenlíteni. – Számlatulajdonos: Dr. Vitéz Ferenc; bankszámla: 
 

OBERBANK AG. – 18400010–03516724–61000016 


	np_dec_b
	np_dec

