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1973 — 1982 — 1997 

Megkésett könyv? 

A tizenöt éves várakozás — amiben a szerkesztővel a képben és szövegben 
megjelenített számos szereplő és a jelenséget ismerő közönség is föltehetőleg 
osztozik —a késésre utal. Ha viszont e másfél évtized alatt igazolódott teljesítmé 
nyeket, egy-egy életmű kiteljesedését vagy végleges lezárulása után mércévé válá
sát vesszük figyelembe, a Korunk Galéria 1982-re tervezett albuma akár időszerű 
kiadványnak is tekinthető, 1997-ben. Annak idején, az 1973-as kezdetektől számí
tott első évtizedben és még inkább a nyolcvanas évek közepe felé, az 1986-os 
betiltásig a Korunk szerkesztőségi kiállításai többet jelentettek önmaguknál: a 
féktelenné váló diktatúra tiltásait ideig-óráig kikerülhettük, otthont teremthet
tünk az erdélyi magyar művészetnek — a képzőművészek mellett mindenekelőtt 
a zenészeknek, a versmondóknak, de maguknak a költőknek is, akiket itt nem 
cenzúráztak meg. Ember méretű, kisközösségi találkozóhellyé lett a Korunk 
Galéria — ezért tiltotta be a hatóság, miután a korábbi elsorvasztási kísérletek 
nem vezettek eredményre. 
A most kézbe vehető album erről a folyamatról, a diktatúra kulturális („szocialista 
nevelési és művelődési") mezbe bújtatott mechanizmusáról is beszél A kiadvány 
első fele a megyei pártbizottság (1982-beli) propaganda titkára által több eltaná 
csolás után végül is jóváhagyott változatot mutatja; hozzá kell azonban tennem 
hogy még így sem volt nyomdába küldhető a kézirat, a képanyag — újabb 
ellenőrzésre kérték be „az elvtársak". Megunva a hercehurcát, úgy gondoltam 
jobb lesz fiókba zárni a gépelt oldalakat, fényképeket s a makettet. 
A Találkozások cím alatt feltámadó album immár gazdagabb, teljesebb lehet 
Meglátható benne, mi zavarta a különböző beosztású cenzorokat; a második rész 
az 1982 júniusa és 1986 tavasza-nyara között megrendezett kiállításokra vonatkozó 
adatokat tartalmazza, abban a fogyó „rendben", ahogy azt ránk kényszerítették 
először a katalógusok kinyomtatását akadályozták meg (más megyékben egyik-má 
sik kiállító művész még elintézhette magának a jóváhagyást, többen pedig „házi 
változatot készítettek, néhány kézi sokszorosítású példányban), utána következet 
a megnyitók műsorának a megnyirbálása —előbb a verseket, aztán a zenét vontál 
meg a hallgatóságtól —; megpróbáltak beleszólni, hogy kiket hívjunk meg kiállítan 
(sokallták pékiául a székelyföldiek jelenlétét), végül a jubileumi, a 250. szerkesztő
ségi kiállítás küszöbén elfogyott a levegő a Korunk Galéria körül 
1490-ben nyitottunk újra, ám ez már egy másik történet. 
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TALÁLKOZÁSOK 

A nagy hírre jutott régi, Gaál Gábor-i Korunk munkatársai 
jószerivel csak az elkészült folyóiratszámokban találkozhattak 
egymással, meg az életét a lapra feltevő szerkesztő kiterjedt 
levelezésében. A negyedszázados évfordulójához érkezett új 
folyam történetét átgondolva, talán a leglényegesebb változást 
abban láthatjuk, hogy alapvetően módosultak, emberközelibbé 
váltak a Korunk-találkozások. Persze, a mai folyóirat megítélése 
szempontjából is elsődleges a kinyomtatott oldalak tudományos
erkölcsi-közéleti hitele; mégis, aki napjaink Korunkjának szellemi 
légkörét akarja meghatározni, annak feltétlenül tudnia kell az ún. 
Korunk-délelőttökről (a hazai magyar tudományosság eredményeit 
méltató összejövetelekről) és a tízéves fennállásához — 200. 
kiállításához — közeledő Korunk Galériáról. Alighanem ezeken a 
rendezvényeken sikerült a leginkább kitágítanunk a szerkesztőség 
falait, olyanokat is bevonva a közös gondok és örömök látásába
hallgatásába, akik korábban idegenkedtek az elvontabb-intellek-
tuálisabb fogalmazástól. 
A Korunk Galéria létrejöttéről, képzőművészeti elképzeléseiről 
1973 márciusa óta számos újságcikkben, interjúban szó esett, sőt 
három önálló kiadványunkban (Korunk Galéria 50, Korunk 
Adyja, Szülőföld) alkalmi összefoglalással, önvizsgáló vissza
pillantással is megpróbálkoztunk. Képek és gondolatok kölcsönös 
XX. századi feltételezettségéről többet tulajdonképpen most sem 
mondhatunk, amikor már nem csupán három esztendő és ötven 
tárlat tapasztalataival vagyunk gazdagabbak, hanem jó háromannyi 
időkvantumot kellene számba vennünk — a növekedés mellett 
veszteségeinket is, hiszen néhányan kezdeti támogatóink közül már 
nincsenek közöttünk. Rájuk is emlékezünk az ünnepi órákban, a 
két-három hetenként esedékes szombat déli tárlatmegnyitókon: a 
figyelő szeretetével, tanácsaival, biztatásával mindig jelen volt 

csendes szavú nagy festőre, Fülöp Antal Andorra; az erdélyi 
művelődéstörténet legsokoldalúbb e századi egyéniségére, Kós 
Károlyra, aki élete kilencvenkettedik esztendejében megtisztelte a 
Korunkat és híveit jelenlétével — első grafikai és építészeti kiállítá
sán; a szigorú, ám a közösség érdekeit szem elől mégsem tévesztő 
Nagy Imrére — mert végül ő is beleegyezett, hogy fametszeteit, 
rajzait a szerkesztőségi íróasztalok fölé felfüggesszük; a portréfotó
zásban kitűnt Asztalos Sándorra; az oly korán távozott, de így is 
jelentős festői életművet hátrahagyó Nagy Pálra és Sövér Elekre. És 
azokra, akik alkotó közreműködésükkel a megnyitók pillanatait a 
hang, a szó művészetével segítettek emlékezetesebbé tenni: a 
zeneszerző Márkos Albertre s a soron kívüli, „pódiumi" fellépést 
lelkesen vállaló, de az új hívásra felelni immár nem tudó színésze
inkre, Balogh Évára, Péterffy Gyulára, Pásztor Jánosra. A 
fennmaradt szövegek és a hovatovább művelődéstörténeti érdekes-
ségű fényképfelvételek időközben elhunyt belső és külső munka
társaink arcát ugyancsak felidézik; Ritoók János és Bretter György 
például nem csupán mint „közönség" kapcsolódott a Korunk 
Galériához... 
Az eltávozottakat soroltuk, a kegyelet és hála okán, ám sokkal 
hosszabb névsorra volna szükség, ha egy mai Korunk Galéria-tárlat 
potenciális közreműködőit, állandó látogatóit akarnánk lajstromba 
venni. Mert ahogy az előbbi nevek is mutatják, kiállításaink a 
képzőművészeti rendezvényen túlemelkedő találkozások alkalmai
vá lettek. A hetvenes évek közepétől számítva, némi túlzással azt 
mondhatnánk, hogy a „képes hétköznapok" és a „hangos, zenés 
ünnepek" váltakoztak a Korunk kolozsvári, Mócok útja 3. szám 
alatti szerkesztőségében, legalábbis az alkalmas falfelületet 
biztosító nagy teremben — olykor már zavarva a szerkesztői 
munkában való elmélyedést. A megnövekedett belső forgalomért, 



zajért cserébe viszont olyasmit kaptunk és kapunk folyamatosan, 
ami talán még inkább feltétele egy Korunk-elkötelezettségű lap 
létezésének, mint az alkotó munkához szükséges csend: 
találkozásokat, szüntelen kapcsolatot a művészetekkel, magukkal 
az alkotókkal — és az alkotásra figyelő közönséggel. Ismét neveket 
kellene elősorolni, festőkét, grafikusokét, szobrászokét, fotósokét, 
textilesekét, keramikusokét, akik hetekre otthont találtak a 
szerkesztőségi szobákban, és akik társainkká lettek a szervezésben, 
rendezésben, a gondokban és ünneplésben. Balázs Péter és Balázs 
Imre (Marosvásárhelyről is), Árkossy István, Cseh Gusztáv, Deák 
Ferenc, Bardócz Lajos, Györkös Mányi Albert, Heim András, 
Makár Alajos, Starmüller Géza, korábban Kancsura István saját 
ügyükként vállalták a Korunk Galériát, de sokat jelentett az is, hogy 
rangidős művészeink közül Mohi Sándor, Gy. Szabó Béla, Aurel 
Ciupe, Bene József kitüntető figyelmét is állandóan magunkon 
érezhettük. Felcsatlakoztak a kolozsvári műkritikusok és 
művészettörténészek: Banner Zoltán, Borghida István, Ditrói Ervin, 
E. Szabó Ilona, Murádin Jenő. És ami legalább ilyen fontos: szívesen 
jöttek a fiatalok, a pályán csak most indulók, a Ion Andreescu 
Képzőművészeti Főiskola végzősei s a bukaresti főiskola abszol-
vensei is. Már ennek alapján nyugodtan elmondhatjuk tehát: a 
Korunk Galéria kollektív alkotás. 
Valóban azzá akkor vált, amikor a képzőművészet mellett méltó 
helyet kapott a megnyitók műsorában az irodalom, az előadómű
vészet, a zene (sőt volt rá példa, hogy a bábszínház, illetve a népi 
tánc is). Talán Szilágyi Domokos és Kányádi Sándor verseit 
hallhatta a leggyakrabban a vernisszázs-közönség — a kiállító vagy 

az előadóművész kívánságához igazodva —, a név- és címlista 
azonban itt is nagyon tág, Áprilytól Sorescuig és Weöres Sándorig. 
A Galériához hűségesen vissza-visszatérő színészek élére Boér 
Ferenc neve kívánkozik: Szatmárról, majd Marosvásárhelyről 
válaszolt mindig igenlően a hívásra, nemegyszer külön versműsort 
állítva össze egy-egy megnyitóra. Török Katalin volt hasonlóan 
biztos kolozsvári támaszunk. De nem panaszkodhatunk a zené
szekre sem: Ruha István, Ágoston András, Balogh Ferenc, Buzás 
Pál, Barabás Kásler Magda és számos kitűnő kamaraegyüttes 
sorozatos fellépése bensőséges élményt nyújtó házi hangversennyel 
lepte meg a hallgatóságot. 
Azt mondottuk: a Korunk Galéria kollektív alkotás. Ezt éreztük 
valamennyiszer, ha Csíkszeredából, Temesvárról, Bukarestből, 
Brassóból, Vajdahunyadról, Sepsiszentgyörgyről vagy Segesvárról 
érkezett művész-vendégünk; és még inkább érezhettük a közösség 
melegét, amikor a székiek hozták el népdalaikat, népi táncaikat, 
vagy amikor a hóstátiak komor férfikórusa lépett fel egy szerkesztő
ségi fotókiállítás megnyitóján. A másik végleten a gyermekrajzok 
közönségét meg a Józsa János korondi tányérai, bokályai közt 
válogató vidám, népes sereget nevezhetnénk meg. És azokat a 
százakat, akik megrendülten, ám boldogan hallgatták végig a 
székelyudvarhelyi képtár s a benne otthont kapott állandó Korunk 
Galéria megnyitójának ünnepi műsorát. 
Az új évfordulóra készült kiadványunk e találkozások hangulatából, 
ebből a kollektív alkotásból próbál felidézni, megőrizni valamit... 

KÁNTOR LAJOS 
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Kabán József: Kós Károly 



VERESS ZOLTÁN 
GYÖRKÖS 
VARÁZSLATA 

Különös varázslat ez. Mielőtt még 
ismertem volna Györköst, gyakran 
láttam az utcán egy bozontos szemöl
dökű, megállapíthatatlan korú, ked
vesen manószerű ember t , aki t 
mintha E.T.A. Hoffmann írt volna, s 
akiről hajlandó lettem volna elhinni, 
hogy otthon, egy titkos vegykonyhá
ban, különös varázslatot űz. Györ
kös volt az, és tényleg varázslatot űz, 
de nemcsak otthon, hanem minden
hol, ahol kiállítja egy képét, s ahol a 
mese varázslatos hangulatával és 
tiszta igazságával vesz körül minket. 

Györkös Mányi Albert — képei között 

Finta Edit: Fehér csend 

Györkös Mányi Albert: Ablakos és nagybőgős 

8 



INCZE FERENC 
A VALÓSÁGRÓL 
ÉS ÁLMAIRÓL 
(Válasz a kolozsvári 
rádió kérdésére, 
1982 áprilisában) 

Én egészen gyengének, nagyon-na
gyon vérszegénynek születtem, és 
mindig voltak rémlátomásaim; és 
mindig vágytam a halált, mert az 
megváltás lett volna. Na de édes
anyám annyira-annyira jó volt hoz
zám, és mindig megadta nekem azt a 
darab kenyeret. Volt egy erős hitem, 
hittem, hogy belőlem lesz valami. 
Nem voltam tehetség. Én évtizedekig 
küzdöttem, amíg mindent el tudtam 
sajátítani, és rengeteg aktot festet
tem modell után, úgyhogy gyakor
latilag már annyira uraltam az em
bertestnek a formáit, hogy aztán ké
sőbben könnyű volt nekem ezt — 
mondjuk úgy — deformálni, az én 
világomat adni, magamat adni, azt a 
víziót adni, amit gyermekkoromban 
az álmaimban láttam... 
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Arcok a megnyitón 



SZILÁGYI JÚLIA 
SIPOS LÁSZLÓ 
MŰTERMÉBŐL 

„Nem tetszeni: hatni akarok, meg-
gondolkoztatni." Művészi hitvallás
nak beillő kijelentését idézzük a 
fiatal festőnek, olyan programszerű 
— bár nem annak szánt — megnyi
latkozását, amely a képeire emlékez
tető, velük rokon tömör egyértelmű
séggel tisztázza az alkotó viszonyát 
mind a világhoz, mind a művészet
hez. Mert Sipos László számára ez a 
kettős viszonyrendszer voltaképpen 
egy. Ezért rendszer, és ezért érthető 
képeinek az a ridegnek, távolságtar-
tónak tűnő átgondoltsága, amely 
közönségét hívekre és ellenzőkre 
osztja. Ha van ebben valami megle
pő, csakis az lehet, hogy a nézők több
sége ösztönös elutasítással vagy 
helyesléssel válaszol erre az ízig-
vérig intellektuális művészetre, 
vagyis: a gondolatiság emotív ha
tást vált ki... 
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SZABÓ JÓZSEF 
A MÚZSÁTLAN 
FOTÓMŰVÉSZET 
KÉPÍRÁSOS 
VALLOMÁSAI 

A CLOWN 77 képei költői vallomá
sok. Egy fiatal művész nyugtalan 
szellemének cikázásai véges és vég
telen között. 
Weiss István a művészetben szereti 
az érthető, világos beszédet. Nem té
veszti össze az ötletet a gondolattal. 
Képírása olvasható. Ha mégis tana
kodva állunk meg egy-egy képe 
előtt, ez csak azért van, mert azok a 
tárgyak, építőelemek, amelyek a 
clown gondjait, gondolatait élesen 
ellenpontozzák, életének perdöntő 
emlékei. Egyszóval: jelképek. Góti
kus ablakívek és koponyacsont, vi
rág és rongybábu, tavaszi ágak és 
kaptafák, bölcsők és sírkeresztek, 
omladozó falak, kövek, élettelen 
gipszkéz és életadó női test — mind
mind önmagukon túlmutató jelké
pek. A vissza-visszatérő költői motí
vum pedig egy piciny Krisztus-szo
bor, éppenséggel csak emlék. Hábo
rús emlék. Kenyér gyanánt adta volt 
egy szovjet katona a művész elözve
gyült édesanyjának a romokban, fagy
ban didergő Budapesten. Ahol 
Weiss István nem mosolygó és szere
tő tekintetek tüzében, de ágyútűz-
ben, vérben, félárvaságban, rémü
letben, de nagy-nagy reménységben 
született — 1945-ben... 
A szimbólumokat a fotóművészet
ben sem illik megmagyarázni. Nem 
is szabad. Minden suta magyarázat 
gyengítené mélységüket, tartalmu
kat és azt a varázserejüket, hogy a 
nézők tudatában virágot bontsanak. 
Elhallgatok illemtudóan én is, hogy 
ki-ki saját ízlése, hite és lelkiismerete 
szerint olvassa Weiss István képírá
sos vallomásait élete és művészete 
titkairól, felismeréseiről, csalódásai
ról, mosolyairól és reményeiről. 



BODOR ÁDÁM 
BAÁSZ IMRE 
METSZETEIHEZ 

Egy ódon, robusztus, félig szétsze
relt húsőrlőgép; egy tépett drótháló 
fölébe magasló madárijesztő; óriási 
iratkapoccsal összefogott dosszié; 
egy hajszálhegyes „kibiztosított" 
biztosítótű... 
A hétköznapi élet leghétköznapibb 
kellékei népesítik be a grafikus vilá
gát, ám jelenlétük éppen hogy nem 
hétköznapi. 
Tengelyvégén pörgő késével a hús
őrlőgép válogatás nélkül, örvénylő 
tölcsérben szippant magába min
dent, ami hús és vér; az óriáskapocs 
könyörtelen szorításban azonosít 
kimutatásainkkal; a nyitott biztosí
tótű alig érzékelhető függőleges pá
lyán lebeg az élet televényét sejtető 
kocsonyás közegben... egy rezdülés, 
és egy folyamat végzetesen megsza
kad; az ember a madárijesztőben 
emberként odahevenyészi magát a 
buta madárnak, de immár külön 
élete lesz, furcsa magányában „em
berijesztő". 
A tárgyak mintha kiszakadtak vol
na fönnhatóságunk alól, tulajdon 
csendéleti magányukból, s most ren
deltetésüket messze meghaladva, 
adottságainkból eredő törvények alap
ján kísértenek. Szomszédságában ta
nyázó tárgyak váratlan bemutatko
zása révén önmagával találkozik újra 
az ember. A tárgy kellék és szimbólum 
mivoltából kilépve ennek a találkozás
nak értelmi szerzője és cinikus tanúja 
lesz. Sőt mintha valami ördöngösség 
hívta volna életre, fenyegetően kitá
rulkozik, hogy ezzel individuumát el
ismertesse, vagy hogy borús társí
tások vagy talán szörnyű reminiszcen
ciák révén éppen a vele való azonosu
lásra kényszerítsen. Ember és tárgyá
nak e kettős egymásrautaltsága teszi 
drámaivá ezt a találkozást. 
Baász Imre metszete költői gondolat 
megjelenítése s e gondolat tömörsé
génél fogva késztet hozzájárulásra a 

művészi élmény megteremtésében. 
Az alkotói koncepció egy tökéletes és 
gazdag szakmai arzenál igen mér
téktartó bevetésével tisztán szolgál
ja azt, amit modern művészetnek 
nevezhetünk. Vagy inkább „csak" 
művészetnek, amennyiben az, amit 
látunk, elsősorban szép és igaz. 

Baász Imre: Kalevala-illusztráció 

Bordy Margit: Szárhegy 



FÜLÖP ANTAL ANDOR 
MŰTEREM-OTTHONÁBAN 
(Rádióinterjú 1975-bőI) 

Muzsnay Magda: Nem is olyan ré
gen színeiről beszélgettünk. Most 
álljon előtérben az ember. 
F. A. A.: Az embert fenséges feladat
nak látom, és — magamból kiindul
va — minden embertől elvárom, 
hogy embertársát olyan személyi
ségnek akarja látni, aki a jövőre vo
natkozólag minta legyen az emberi
ség számára. És ehhez kapcsolódik, 
hogy az én képeim színei világítóak, 
fénylőek — lelkiségük van. Ez vala
hol belülről adódik, magával hozza 
az ember azt a vágyat, hogy az em
bertársát meghódítsa, olyan közel
ségbe kerüljön, olyan melegség 
vegye körül, amit soha el ne felejt
sen. Gyógyító hatással legyen az em
beriségre. 
M M : Aki így szereti az embert, s 
az emberiséget félti, annak mi az 
eszményképe? Milyen céllal indult el 
ezen a pályán? 
F. A. A.: Hittel, lélekkel a jövőt szol
gálni, azt a jövőt, amely szunnyad 
évszázadok óta, valahol mélyen, mé
lyen az emberiség lelkében. A tisztát, 
az őszintét, a felemelőt... 
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SZABÓ T. ATTILA 
FÜLÖP ANTAL ANDOR 
ARCKÉPEI 

Nem különleges érdem és nem ünnep
lésre csábító alkalom, ha valaki élet
útján eljut a hetvenedik évfordu
lóhoz. A nagy alkotók életének egy 
ilyen mozzanata azonban jó alkalom 
arra, hogy egyrészt számot vessünk 
az életmű maradandó eredményei
vel, másrészt meg — az alkotások 
láttán — közösségi szinten fejezzük 
ki elismerésünket és hálánkat azért 
a sok szépségért, amely belőlük fe
lénk sugárzik. 
Mikor most a számunkra egyetlen
ként kínálkozó közösségi keretben, a 
Korunk Galéria baráti körében leg
alább szerény formában Fülöp An
tal Andor ünneplésére sort kerít
hetünk, a rendezők döntése folytán 
— némi egyoldalúsággal — a mű
vészi tevékenységnek csupán egyet
len olyan részletét, egyetlen olyan 
vetületét mutatjuk be, amely azon
ban az életmű egészében is jelentős 
helyet foglal el. Fülöp Antal Andor 
ugyan rendszerint tiltakozik, ha rá 
mint az arcképfestés mesterére hi
vatkozunk, de elég most végigtekin
tenünk az itt felsorakozó képeken, 
hogy indokolatlannak tartsuk e til
takozást. 
Embertípust is jellemez, sőt egy tí
pus vagy egy alkalom sugallta gon
dolatot, hangulatot is felvillant. 
Egyetlen, de döntő jelentőségű 
olaszföldi tanulmányútja során a re
neszánsz mestereinek nagy alkotá
saiból nem a duzzadó, pogányos erő, 
a tűz és a lobogás, inkább a légies 
báj, a halk szellemiség és a finom 
hangulat hatott Fülöp Antal Andor 
egész munkásságára s különösen az 
éppen embert és típust idéző arcké
peire is. Ilyen vonatkozásban legjel
legzetesebb példaként az olasz 
emlékeket idéző Kalapos önarckép
re, leheletfinom női portréira s köz
tük különösen a méla hangulatú 
Szegfűs Irénére gondolhatunk. De 

arcképei és önarcképei mindeniké
ből is az egyén és egy bizonyos em
bertípus jellemzése mellett egy-egy 
hangulat, sőt nemegyszer egy-egy 
ünnepi megemlékezéshez kapcsoló
dó gondolat rezdül fátyolozottságá
ban is felénk. 
A finom, opálos színekből ragyogó 
csendéletek, a bensőséges hangula
tot árasztó szobabelsők, a szülőföld
höz való ragaszkodást sugárzó 
városképek mellett éppen az emberi, 
a lelki tisztaságot fel-felvillantó ar
cok miatt fordulunk ez ünnepi alka-
lommal meleg elismeréssel és 
hálával e vásznak tiszta lelkű, szelíd 
mestere felé. 

Korunk Galéria ünnepi kiállításának 
rendezése közben, a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházban (a mester körül 
Kassay Miklós, Baász Imre, Kancsura 
István és Bardócz Lajos) 
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LÁSZLÓFFY ALADÁR 
BALÁZS PÉTER 
KÉPEI ALÁ 

A virágok, érzékeny vízfelületek, 
szépen megmunkált tárgyak, színe
hagyottságukban a valódi idő színét 
őrző szőttesek és falak festője Balázs 
Péter, aki valami csodálni való, em
bert és művészt egyaránt és együtt 
meghatározó közelségben él élete 
legtávolabbi, elhagyott színhelyeivel 
és tápláló hangulataival csakúgy, 
mint a mai, a mindennap látott szín
helyekkel és mindennap feltámadó 
hangulatokkal. Ez a kettősség: érzé
kenységének, művészvilágának oka 
is, főszereplője is. 
Ha okosan és meggyőzően be tud
nám bizonyítani, hogy Balázs Péter 
esetében a „miért szép?" ezen az 
egymást keresztező és meghatározó 
két tengelyen feszül, akkor sem ten
ném, mert minden elméleti spekulá
ció kevesebb annál, ahogy nála 
„megszólal" a szín-realizmus, s va
lami nagyon egyéni stilizálás hatá
rán a következetes tanítás: a szülő
föld hangulati egységéhez való hű
ség, mely úgy emel szemünk elé egy 
római leletet, az édesanyja faragott 
ládáját, a hegyek milliótonnáit s egy 
torony tűjét, hogy csak a gondolat
ra, szépségre felinduló emberinek a 
súlyával számol. Amióta egyre in
kább ezzel az egységgel kalkulál a 
művész, amióta több ideje van sok
ágú hajlamai és képességei közül a 
legfontosabbal törődni, azóta mé
lyül egyre inkább Balázs Péter festői 
világa, egyéni hangja, értéke. Biztos 
szemű, biztos kezű alkotó, akinek 
eredményeiben egyre több öröme 
telik a közönségnek. 

„Vitéz templom 
a város közepén, 
különös tisztelettel 
nézlek én..." 
„Szt. Mihály-templom" című régi 
versem kezdő sorai ezek. Balázs Pé
ter remek festményét szemlélve 
ugyanez a „különös tisztelet" tölt el 
mind a kép, mind pedig tárgya iránt. 
S így vagyok szinte valamennyi ké
pével. Amikről s akikről beszél, azok 
csak tiszteletet támaszthatnak ben
nünk. Az öreg falak, az öreg népi 
bútorok éppúgy, mint azok a szemé
lyek, akiket a megbecsülés és a hála 
belső ösztönzésére örökít meg 
vásznain. Kósról ilyen sokat és meg-
rázót egyetlen arcképe sem mondott 
nekem, Szervátiusz és Szolnay az ő 
meglátásain keresztül került még 
közelebb hozzám. És ábrázolt-e va
laki bensőségesebben egy várakozó 
falusi parasztasszonyt, akinek feje 
fölé mintegy glóriát von a lehajló 
napraforgó virága?... Balázs Péter 
megtanít bennünket tisztelni és sze
retni egy világot, amely az ő látomá
sában nem veszít semmit tárgyias-
ságából, és mégis magas művészetté 
lényegül. S aki tiszteletre és szeretet
re tanít, az maga is megérdemli 
ugyanezt: hogy tiszteljük benne a 
képíró művészt és szeressük az igaz 
embert és meleg szívű barátot. 

KISS JENŐ 

Amikor beléptünk a terembe, azt 
mondta Balázs Péter: „Várjon, vil
lanyt gyújtok, hogy jobban lásson." 
Azt mondtam rá, s mondom, ezekre 
a képekre belülről hull a fény. 

KENÉZ FERENC 

Kiforrott tudás, érett művészet fo
gadott ezeken a képeken. Kissé nap
fénytelenek, kissé szomorkásak, 
mint a művész életútja, s mint álta
lában a mi világunk. De mélyek és 
kemények is. Ezt látom én. Örven
dek, hogy Balázs Péter fest, és hogy 
idáig jutott benne a művészember. S 
örvendek, nagyon örvendek, hogy ő 
a miénk. 

DEBRECZENI LÁSZLÓ 
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MEGHARCOLT 
EGYENSÚLY 

Aki lát, nem nyer megbocsátást, 
igazától bokáig vás; 
rávirúl a Káin-pecsét, 
— vigasza: a megismerés. 

A Korunk elsősorban Deák Ferenc
nek köszönheti mai grafikai képét, a 
rovatfejeket csakúgy, mint az 1967 
óta érvényes címlapját s az 1973-tól 
használt Korunk-emblémát. Hány 
és hány kérdésben fordultam hozzá 
(többek közt a Korunk Galéria ka
talógusainak megtervezése végett), 
föl sem tudnám sorolni. Jóleső érzés 
viszont, hogy néhány—e kiállításán 
is szereplő — kitűnő grafikáját a mi 
kérésünkre készítette, illusztrációul. 
Deák, aki többek közt a Zokogó ma
jom és az Anyám könnyű álmot ígér 
kísérőrajzait készítette, úgy il
lusztrál, hogy el is olvassa a kézira
tot, azonosul vele. Ennek a teljes 
érzelmi-gondolati azonosulásnak 
friss művészi dokumentumai Kocsis 
István drámáihoz készült lélegzet
elállító illusztrációi, mindenekelőtt 
az Árva Bethlen Kata sorsát grafi
kailag csodálatos tisztasággal-kon-
centráltsággal összegező két lap. 

PALOCSAY ZSIGMOND 
KÁNTOR LAJOS 

Nagyon szép a kiállításod! — „jobb, 
ha tőlem tudod meg" — 

FÜLÖP ANTAL ANDOR 
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INCZE JÁNOS 
A MICHELANGELO 
EMLÉKÉRE 
RENDEZETT 
KIÁLLÍTÁSRÓL 

(Elhangzott 
a kolozsvári rádióban 
1975. augusztus 28-án) 

Mondhatok egy nagyon kedves epizó
dot a Michelangelóval kapcsolatos ki
állításomról. Katalógust küldtem 
Rómába egy ismerősömhöz, azzal a 
hírrel, hogy március 6-án, amikor az 
„isteni mesternek" („el divino maest-
ro") az 500. születésnapja volt, elmen
tem az ortodoxokhoz, a pápistákhoz, 
a kálvinistákhoz, s megmondtam: dél
ben tizenkettőkor húzzátok meg a ha
rangot, mert Michelangelo most 500 
éve született. Tényleg Désen nagy ri-
billió volt, szóltak egész délelőtt a ha
rangok, s ezt megírtam egy római 
ismerősömnek. A leveled olyan kedves 
volt — írták vissza —, és a spiritusz, a 
fantázia olyan érdekes, hogy a levelet 
is és a katalógust is elküldtük Firenzé
be, a Casa Buonarroti emlékmúzeum-
nak a ga lér iá jába . (Ugyanis 
Michelangelo már fiatal korában is 
elég gazdag volt, s Firenzében vásárolt 
a családja számára egy nagyon szép 
házat, amit aztán egy dédunokája, 
szintén Michelangelo Buonarroti, em
lékmúzeumnak rendezett be, össze
gyűjtötte a dédapja minden relik
viáját, szép márványait, dombormű-
veket. rajzokat, nos és azóta ez a ház 
mint Michelangelo-emlékmúzeum 
szerepel.) Mondták nekem, hogyha 
ősszel jössz Itáliába, az írásodat és a 
katalógusodat (a Korunk Galéria ka
talógusát] ebben a házban vitrinben 
fogod találni, mert az igazgató, 
Charles de Tolnay, azaz Tolnay 
Károly az 500 éves születésnap emlé
kére az egész földgömbről gyűjt min
denféle olyan megmozdulást, ami 
Michelangelóval kapcsolatban van... 



SZILÁGYI DOMOKOS 
NAGY ALBERT 

Nem találkoztam még művészem
berrel, akit jobban izgattak volna a 
művészet elméleti kérdései. Folyvást 
kérdezett és magyarázott: kérdezte 
— ha adott a véleményedre —, hogy 
mit szólsz ehhez meg ahhoz; és ma
gyarázta — mindig csak önmagát. 
(Ki mást is magyarázna a művész?) 
Kíváncsi volt — ez a helyes kifejezés 
—: folyvást emésztette a kíváncsi
ság. Talán az vitte a sírba is idő előtt. 
Megvallom, nem rajongok túlságo
san a „tudatos" művészekért. Leg
többjükkel az a helyzet, hogy „ha 
rövid a tehetséged, toldd meg tuda
tossággal", és kibírhatatlanul mes
terkélt opuszokat gyárt . Nagy 
Albert ritka és szerencsés kivétel 
volt. Szerette magyarázni képeit, és 
sokszor eltűnődtem: hogyan lehet, 
hogy valaki minden egyes ecsetvo
násának okát és célját tudja adni, 
mégsem érződik verejtékszag? 
Pedig idegenül bolyongott a fogal
mak, a nyelvi kifejezés világában. 
Megkésett romantikus volt. A hét
köznapivá, már-már útszélivé vagy 
nevetségessé vásott szavakhoz úgy 
közeledett, mintha még szüzek vol
nának. És neki a művészet: Művé
szet volt, az élet: Élet, a mondanivaló: 
Mondanivaló és így tovább. 
Igen, a mondanivaló. A dolgokat el
lentétük teszi érzékletessé. Azt a fo
ga lmat , hogy öncélúság, az a 
fogalom (sajnos, már csak fogalom), 
hogy Nagy Albert. 
Realista volt, hite szerint, ám túlnőtt 
a szűkkeblű „realizmuson". (Óha
tatlanul Garaudy jut eszünkbe.) És 
következetes. Vagy — ha úgy tetszik 
—: konok. Mindig érdekelték, sőt: 
nyugtalanították a formabontó kí
sérletek (nemcsak a festészetben). 
Azt kell hinnem, nem ismerte el lét
jogosultságukat. Nem mintha zsar
noki ha j lamai let tek volna — 
valószínűleg sok-sok éjszakája ment 
rá. Márpedig a zsarnok, a diktátor 

nem töpreng, hanem alszik; és nem 
gondolkodik, csak tilt. 
Ennek rendjén jut eszembe egy jel
lemző dolog. Klee-kiállítás volt Bu
k a r e s t b e n . Pá r hónap múlva 
találkoztam Nagy Alberttel. Persze, 
érdekelte ez is. A kiállítást nem látta, 
csak néhány rossz fekete-fehér má
solatot. Kérdezgetett. Nehéz ügy: 
hogyan magyarázzam meg, hogyan 
győzzem meg, hogy ezek a tenyérnyi 
nagyságú, színpompás képek monu
mentálisak, igaznak hatnak?! Szent
isten, hát lehet egy életművet vagy 
akár egy festményt „elmagyaráz
ni"? — Talán Nagy Albert volt az 
utolsó ember, akinek lehetett. 



FODOR SÁNDOR 
PUSKÁS SÁNDOR 

Sokszor évekig nem hallat magáról. 
Puskás Sándor ismert és elismert, de 
nem divatos szobrász. 
A főiskolán megtanulta a mesterség 
alapelemeit. Kiváló realista szob
rász vált belőle. Az évek folyamán 
egyre stilizáltabbá vált művészete — 
anélkül, hogy bármit is veszített vol
na kifejezőerejéből. Művészi formá
lódásában, alakulásában hiába 
keresnénk látványos fordulatokat: 
az egyszerű, nemes formák felé való 
törekvése lassú, állandó folyamat 
(nem egy Brâncusi- vagy Henry 
Moore-kiállítás függvénye). Legfen-
nebb olyan periódusokra figyelhe
tünk fel a munkásságában, amikor 
bizonyos ideig csak ilyen vagy olyan 
anyaggal — műkővel, fémmel, ala-
bástrommal — dolgozott. Ha ezek 
között stíluseltérést észlelünk, az el
térést nem a művészi szemlélet — az 
anyag természete határozza meg. 
Ihletője — a természet. Az egész fa 
illúzióját adó, villám égette csonk. A 
te re t l eggazdaságosabban és 
hasznosabban kitölteni — és ki
használni — igyekvő gomba. A nyíl
ként lecsapó madár. Az emberi test 
formái. 
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RÁCZ GYŐZŐ 
AKTOK POÉZISE 

Bene József meleg, simogató színek
ből álmodott aktjainak emléke évek 
óta kísért. Amikor jó néhány eszten
dővel ezelőtt néhányukat először 
„fedeztem fel", és órákon át néztem 
őket, előbb csak sejtelmes hangulatú 
nagy szerelmes versek jutottak 
eszembe, tünékeny, finom hangula
tú lírai meditációk arról, ami a világ
irodalom nagy szerelem-problema
tikájában mindig több, mélyebb és 
ebben emberibb is az érzékek öncélú 
játékánál, a nagyon is szűk jelenté
sű, lemeztelenített női test fiziológiai 
látványának részletező leírásánál. 
Ma, néhány év távlatában is úgy lá
tom, hogy első impresszióim nem 
voltak tévesek. Bene József újabban 
festett aktjain ugyanazt a lírai bájt 
látom „visszatérni" néha rafinál
tabb színhatásokkal, amelyet egyes 
képein a pasztelles hatásokat is ki
váltó akvarell egészen rendkívüli 
varázzsal kevert technikájával ér el. 
Most, hogy a Korunk Galériában 
kiállított képeit többször is végig
néztem, a mesterségbeli fogásoknak 
arra az igazi művészetben mindig 
rejtett jelentkezésére gondoltam, 
ami a nagy művészek stílusát egy
szeri és igazában megismételhetetlen 
világgá teszi. Állítólag Michelange-
lótól származik az a mondás, amely 
szerint szobrászkodni annyi, mint a 
márványból a fölösleget levenni. 
Bene József aktjai számomra ennek 
a tartalomnak az ellenkezőjét su
gallják. Igazi aktot festeni annyi, 
mint hozzáadni a test fizikai látvá
nyához az egyéni élményeknek vagy 
álmoknak azt a meghitt, tiszta em
beri tartalmát, poézisét, amely min
dig túlmutat a csak partikuláris élet 
művészileg jelentéktelen szféráján. 
Bene József jól tudja, hogy a művé
szet minden igazi csodája előzmé
nyekre épül. Az igazi műalkotást 
nem az teszi egyénivé, hogy abszolút 
kezdet, hanem sokkal inkább az, 
hogy megszünte tve-megtar tás . 

Több aktján kétségtelenül ott látha
tók a nagy impresszionista aktfestők 
tapasztalatainak tanulságai, de min
dig egy egészen sajátosan Bene 
József-i átköltésben... 
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SZÉKELY JÁNOS 
BALÁZS IMRE 
OLAJKÉPEI ELŐTT 

Taine közismert meghatározása sze
rint a művészet nem egyéb, mint a 
természet, úgy, ahogyan egy emberi 
temperamentumban tükröződik. 
Nem biztos, hogy ez mindenestül így 
igaz, de biztos, hogy sok az igazság 
benne. Két alapvető tényező van je
len általában a műalkotásban: a kül
ső, objektív világ, és a belső, átfor
máló közeg — a művészi szubjek
tum. 
Évszázadok során megszoktuk, 
hogy a külső, objektív világ legyen a 
képen a domináns. A szubjektum 
sokáig mintegy csak áthangolta, át
színezte a látványt. Korunkban vi
szont a művész belső világa, látás
módja, egyénisége, olykor éppenség
gel külön esztétikája vált a képen 
dominánssá. 
Balázs Imre az a festő, akinek képein 
mindenestül a belső valóság uralko
dik. Pedig sohasem volt nonfiguratív 
festő, művein, mint látjuk, mindig 
jelen van a külső világ is. Arcok, 
alakok vonulnak el előttünk, mi 
mégsem azokat vesszük észre a ké
pen, hanem valamit, ami Balázs 
Imrében odabent van. Ezek az 
eszményi vagy töredezett arcok, 
ezek a feketeségbe álomszerűen be
lemosódó alakok tulajdonképpen 
egy művészi szubjektum kivetülései; 
ürügyei a vallomásnak, eszközei az 
önkifejezésnek. Balázs Imre lírikus 
festő. Képein nem a szubjektum szí
nezi át az objektív látványt, hanem 
az objektív mintegy csak hordozza a 
szubjektívet. 
Innen stílusának erőteljes egysége, 
jellegzetessége, összetéveszthetet-
lensége; innen látásmódjának (sőt 
színvilágának) tragikus korszerűsé
ge; innen rendkívüli szigora, amely 
minden külsődleges, tetszetős elemet 
száműz a képfelületről. Innen min
den erénye. 

Szóval, kedves barátaim, úgy nézzék 
meg ezt a kiállítást, hogy egy eleven 
ember, egy gyötrődő, őrlődő igazi 
művész belsejébe látnak be rajta. 

Boldog vagyok, hogy újra találko-
zom barátommal és kollégámmal, 
Balázs Imrével — ezúttal művével 
is: ennek az erőteljes és igaz ember
nek és művésznek a művével. Huma
nizmusa és festői ereje nagy tehet
ségéről tanúskodik. Azon kevés mű
vészek közé tartozik, akik a „divatok" 
mai viharzó korszakában, az értel
müket vesztett festői kísérletek ide
jén megmarad az igazi, humanista 
művészet hatalmánál. Értékelem, 
szeretem és üdvözlöm őt. 

SABIN BĂLA A 

Balázs Imre munkái az „Egy lócsi-
szár virágvasárnapja" című dara
bot juttatják eszembe. Úgy látom, 
hogy keresések és vívódások után 
megtalálta érzelmi világának az 
egyéni kifejezésmódját. További el
mélyülést, komoly, eredményes 
munkát kívánok neki, hogy aminek 
nekifogott, azt formában, színben, 
méretekben, kompozícióban tudja 
még tovább fejleszteni és teljessé 
tenni. 

BRÓSZ IRMA 
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SZILÁGYI DOMOKOS 
ZOLCSÁK SÁNDOR 

Ahány művész, annyi világ. S ahány 
világ, annyi küzdelem, keresés, vívó
dás. Zolcsák Sándor (ez talán köz
hely — vagy legalábbis közhely 
kellene hogy legyen) kereső, vívódó 
művész. Keresi azt a bizonyos dol
got, amelyet más még nem vett észre. 
Flaubert klasszikusnak számító re
ceptje szerint. Azokat a bizonyos 
dolgokat, amelyekből külön saját vi
lág épül. Hogy még nem találta meg 
mindet? Remélem, sohasem is fogja. 
Világa lassan épül, és sohasem épül 
fel egészen, mert ez a művész (nem 
az ember!) halálát jelentené. 
Kisebb-nagyobb megszakításokkal 
idestova másfél évtizede kísérem fi
gyelemmel alakuló világát. Most, e 
kiállítás előkészítésekor fölvitt a 
műtermébe. Néztem a képeket, s ő 
magyarázgatott. Egyetlenegy — ré
gebbi — arcképről jegyezte meg, 
hogy „Ez jó". Aztán rögtön helyes
bített: „Legalábbis nekem még min
dig tetszik." 
Eladdig is tudtam, hogy nem elve
szett ember (művész) — fönti meg
jegyzését csupán bizonyságként 
idéztem. Kételkedem, tehát vagyok 
— vallja ő is. Kételkedem — magá
tól értetődik—elsősorban saját ma
gamban. Ez (csak nem kell túlzásba 
vinni) az előbbre lépés biztosítéka. 
Goethe szerint a művész több ka
maszkoron esik át. Ez pedig a foly
tonos megújhodás biztosítéka. 
(Goethe maga a legjobb példa rá.) A 
megújhodásé, az újrakezdésé. Újra
kezdés még akkor is, ha az ember 
konokul kitart eredeti szándéka 
mellett. Mert mindig adódik valami 
új; esetleg olyasmi, amit csak más 
vesz észre. 
De ahogy Zolcsákot ismerem, észre
veszi ő is. 

24 



GÁBOR DÉNES 

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, 
hogy hazánk művészei ma már 
tisztes helyet vívtak ki a nemzetközi 
élvonalban. A két háború közti — 
Kós Károly, Debreczeni László, 
Radványi-Román Károly és К Se
bestyén József úttörésével jelölhető 
— kezdeteket kiteljesítve, Deák Fe
renc, Feszt László, Fred Micos, Pau-
lovics László, Gy. Szabó Béla és 
társainak művei itthon és a határo
kon túl a kontinens legjobb művé
szeinek (A. Kalasnyikov, P. Upitis, 
W. Jakubowski, D. Janousek, Bu-
day György, Diskay Lenke és má
sok) kisgrafikái mellett mindig 
szívesen látott alkotások. 
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GY. SZABÓ BÉLA 
MŰFAJAI 

(Szabó Zsolt rádióinterjújából, 1976) 

Sz. Zs.: Gy. Szabó Béla rendkívül 
gazdag munkásságában a kb. 15 
ezernyi rajz, az 1200 fametszet és az 
1300 pasztell szervcsen kiegészíti 
egymást. Miben látja Ön köztük a 
kapcsolatot? 
Gy. Sz. В.: Egyik sem szabad utá
nozza a másikat. A rajz rajz, a 
pasztell pasztell, és a fametszet fa
metszet. Kezdetben színes dolgokat, 
pasztelleket készítettem, és ahogy 
megízleltem a fametszetet, a famet-
szést, valami sarkallt arra, hogy 
olyasmit fejezzek ki ezzel a kemé
nyebb technikával, ami inkább a 
pasztellt kívánja; szóval a lírát ke
restem, a fametszet az elsősorban a 
dráma, a drámai és az epikai dolgok 
kifejezésére alkalmas — legalábbis 
eddig úgy tudtuk. Én megpróbáltam 
lírát bevinni, amennyire lehet, puhí
tani a fametszetet, hogy az még fa
metszet maradjon, de lírát, minél 
több lírát fejezzen ki. Erre megint 
mások és később fogják majd meg
adni a választ, hogy ez nekem men
nyiben sikerült. Azt nem nagyon 
csináltam, hogy ugyanazt a témát 
pasztellben, rajzban és fametszet
ben dolgozzam fel; az emberi ábrá
zolást inkább rajzban, fametszetben 
láttam megfelelőnek, a tájábrázolást 
pedig színesben. Adódott viszont egy 
érdekes probléma: hogy a táj fa
metszetben mennyire tud megvaló
sulni. Szerintem tájat nehezebb jól 
kifejezni fametszetben, mint mond
juk pasztellben vagy olajban vagy 
akár rajzban is. 

Sz. Zs.: Mondja el, kérem, egy átlag 
napja, egy közönséges munkanapja 
hogyan zajlik? 
Gy. Sz. В.: Szerintem a művészethez 
24 óra kell naponta. Corneliu Baba 
egyszer azt kérdezte tőlem, hány 
órát dolgozom naponta. Mondom 
neki, hogy 17-et; azt mondja, az ke
vés, 18-at kell. Mondom neki: nem, 

24-et kell, nappal dolgozni és éjjel 
továbbálmodni. Az a helyzet, hogy a 
munkámmal fekszem le, és azzal ke
lek fel. Reggel, ha éppen fát akarok 
metszeni, akkor kirakok 5—6 dúcot, 
nézegetem őket, s amelyikhez ked
vem van, annak fogok neki. Ha ér
zem, hogy a figyelmem csak egy 
kicsit-kicsit lankad, félreteszem, és 
akad mindig egy más, amelyikhez 
újult erővel fogok. Az ebédszünetet 
kivéve, aztán dolgozom tovább, este 
pedig elmegyek a keresztfiamhoz, 
Ferenczy Júliáékhoz, és ott dolgo
zom. Tudniillik az esti vendég úgy

szólván elvárja, hogy vele foglalkoz
zanak, és ha az én vendégem, akkor 
ritka esetben tudok dolgozni, vele 
kell foglalkoznom. Viszont ha Fe
renczy Júliához megy egy vendég, az 
nem az én vendégem, tehát dolgoz
hatom nyugodtan, akárki megy oda. 
Ez az én negyedik műszakom — 
mert van a délelőtti, aztán az ebéd 
utáni műszak, ugyanottan, aztán ha 
hazajövök, délután folytatom, és 
este még mindig, néha 11-ig, asze
rint, hogy a munka mennyire sar
kall.... 
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VERESS ZOLTÁN 
GY. SZABÓ BÉLA 
AZ EMBERÁBRÁZOLÓ 

Művészetében, metszeteinek a má
sodik ezer felé tartó sorában mindig 
akad valami felfedeznivalónk; min
dig rájövünk, hogy nem ismerjük 
eléggé. Ezúttal az emberábrázoló áll 
elénk több mint félszáz alkotásával. 
Hogyan, hát most fedezzük fel benne 
az emberábrázolót? Nem az embert 
ábrázolta-e akkor is, mikor a tájat 
emelte a fekete-fehér elvonatkozta
tás szférájába, azt ragadva meg a 
természeti látványból, ami benne 
emberi lényeg; nem minket ábrá
zolt-e akkor is, mikor százados mű
veinket — tornyainkat, várfalainkat 
— metszette fába, megfogalmazva a 
közösségi mibenlétünket? S nem 
ismerjük-e, nem választottuk-e mi 
magunk jelképül egy-egy arcképét, 
például Csere Jánost? 
E félszáz alkotást szemlélve, ame
lyek mindegyike közvetlenül embert 
ábrázol, amelyek mindegyike elpor
ladt és elporlandó arcokat ment ki 
az idő-folyam sodrából, s helyez a 
művészet múlhatatlanságába, elfe
ledkezünk róla, hogy az emberábrá
zoló Gy. Szabó Béla eddig sem volt 
előttünk ismeretlen. Portréit néz

zük, s tájai, évszakai, épületkövei 
jutnak eszünkbe; az emberábrázoló 
a világ ábrázolójára emlékeztet ben
nünket, s portréiból alaposabban és 
mélyebben értjük meg egész humá
nus művészetét. Nem a közvetlen 
emberábrázolót fedezzük fel ezen az 
egy-műfajú kiállításon, hanem őt 
magát egészében, a kezdetekig vissza
menően: azt, hogy Gy. Szabó Béla 
teremtett világa — függetlenül a 
benne egymást váltó stíluskorsza
koktól —, az itt ábrázolt arcok és 
lelkek világa, egy kopernikuszi érte
lemben megmentett és örökléttel 
megajándékozott univerzum. 
S ez a világ számunka oly otthonos, 
mintha minden metszetet egyszer 
már láttunk volna, mert éltük és él
jük azt az életet, amelyet megfogal
maz, s mintha minden arcképet 
nézve tükörbe pillantanánk. 



A katalógus dedikálása 

KÓS KÁROLY 
VALLOMÁSA 
A KORUNK 
GALÉRIÁBAN 

(1975. december) 

Kedves barátaim — engedjék meg, 
hogy csak így szólítsam Önöket. 
Amikor tegnap elolvastam volt a ka
talógusnak azt a kis bevezetőjét, 
amit az én barátom írt oda, és aztán 
meghallgattam ma Kántor Lajosnak 
és Balogh Ferinek a hozzászólását, az 
én méltatásomat, köszöntésemet, ak
kor igazán nem tudom, hogy... és itt 
megláttam aztán közben az én régi 
épületeimet, grafikáimat, ezt-azt — 
akkor megbocsássanak, de kicsit elfo
gódtam. Es engedjék meg, hogy okos, 
szép szavak helyett, amiket itten reám 
mondtak, és nekem mondtak, én csak 
egy egyszerű, rövid —nem beszéddel 
— vallomással mondjak néhány 
szót. 

Engem annak idején még, a múlt 
században, az a kolozsvári reformá
tus kollégium nevelt, amelyiket 
Apáczai Csere János alapított. Eb
ben a szellemben nevelkedtem fel én, 
és evvel a szellemmel kerültem ké
sőbb — szinte véletlenül—Budapest
re, a műegyetemnek az építészeti 
szakosztályára. Az abban az időben 
volt, a század legelején, amikor 
egész Európában, már a múlt szá
zadban megkezdődött volt az a nagy 
technikai forradalom, amelyik ma
gával hozta a társadalomnak a nagy 
átfordulását, és amelyikkel azután a 
művészetek is kénytelenek voltak 
szecessziót csinálni, elszakadni a ré
gitől, ami már megkorhadt, aminek 
már vége volt, ami már meghalt; és 
keresték, az építészet is kereste ak
kor az utat, amelyiken az új ember 
és az új világ megtalálhatja magát. 
Megtalálhatja abban a maga helyét. 
Ekkor én már a műegyetemen vol
tam, és ott a többiekkel együtt ke
restük azt az utat. Én magam még 
egynéhány társammal akkor ezt az 
utat a mi számunkra abban a szel
lemben találtam meg, amelyik en
gem kötelezett: Körösi Csoma 
Sándornak a szellemében, hogy a mi 
építő hagyományaink és a mi népünk
nek a szelleme alapján csinálhat
j u k meg az t , amit mások is 
ugyanúgy próbáltak akkor megcsi
nálni. Ez még akkor volt, amikor 
még nem volt feltalálva, nálunk ak
kor vezették be a vasbetont. Tehát 
én még a régi alapokon, a régi mód
szerekkel s a régi anyagokkal csinál
tam meg azt, amit csináltam azután 
egész életemben. Akár épületekben, 
akár csak elgondolásokban, akár 
grafikámban — itt láthatják —, 
akár irodalomban én ezt az utat vá
lasztottam akkor, és azt az utat kö
vettem. 

Mást nem csináltam, sokat téved
tem, de sokban talán igazam volt. És 
ezt az igazságomat most, késő ko
romban sokszor nagyon jólesően 
igazolják a fiatal építészeknek a tö
rekvései. Hát én csak ennyit tudok 
vallani magamról és arról, amit én 
csináltam. Énnekem más több sza-

vam nincs, csak az a köszönő sza
vam, hogy az én barátaim és jóem
bereim itt vannak—és én is hát még 
itt vagyok. 



BALOGH FERENC 
KÓS KÁROLY 
ÉPÍTÉSZETE 
ÉS GRAFIKÁJA 

Kós Károly hét évtizedet átfogó, mű
fajilag szerteágazó, egységes életmű
véről , művelődéstörténetünk e 
pilléréről csupán az utóbbi évtizedben 
megjelent monográfiák s írások alap
ján is kialakíthattunk összképet. Az 
íróról, grafikusról és építőművészről 
jelentőségének megfelelően bőven ol
vashattunk, de a megjelent illusztrá
ciós anyag eddig csupán ízelítőt 
nyújthatott. Művészettörténeti fela
dat építészetének részletes kutatása, 
felmérése, leírása, fényképezése, fil
mezése s grafikai munkásságának 
egybegyűjtése. Kiállításunk ezen az 
úton tesz egy ösztönző lépést előre, 
amikor rajzokkal, metszetekkel s fény
képekkel mutatja be Kós Károly pá
lyáját. 
Kós Károly organikus építészete kő
vel, fával, magastetővel, világos és 
egyszerű geometriai formákkal, 
zárt verandákkal, fehér törpeoszlo
pokkal, egyszerű ívekkel s festői 
kompozícióval teremt meleg otthont 
a lakónak, tájba s hagyományokba 
illeszkedő látványt a szemlélőnek. 
Mindig érezzük egyéniségét, mara
dandóságát s azt, hogy mindez egysze
rűségében is több saját magánál, 
mert tudatos és történelmen ívelő 
magatartás szülöttje. Ma már nem 
is a bátorság a szembetűnő, amivel 
Kós Károly elfordult az eklektikától 
s a szecessziós kor túldíszítéseitől, 
tévútjaitól, hanem inkább az, hogy 
ez a mi számunkra készült, a mi sze
rénységünkkel, lehetőségeinkkel, 
örökségül. 
Kós Károly grafikája, építészete és 
írásai között szoros a kapcsolat. Ku
tatta az építő hagyományokat, a nép 
életét, szokásait, s az eredményt 
nemcsak megírta, hanem meg is raj
zolta. Rajzolt meglévő régi épületeket, 
a szokások szellemében képzeletbeli 
régieket és romokból rekonstruálta-

kat, megjelenítve típusokban a táj 
emberét E népi alkotások egyszerű
ségét, célszerűségét s anyagszerűsé
gét vitte saját épületeiben tovább, 
egyénien s a kor emberéhez alkal
mazkodva. Grafikái szinte mindig 
sokszorosításra készültek, hogy a 
szélesebb körű nevelést szolgálhas
sák 



SZERVATIUSZ JENO 
SZOBRAIRÓL, 
JÓKAIRÓL 

(Rádióinterjú-részlet, 1976. február 19.) 

Muzsnay Magda: Először a Korunk
kal való kapcsolatáról érdeklődünk... 
Sz. J.: Mikor Pesten volt egy kiállí
tásom, 937-ben, akkor már Dési Hu
ber írt róla a Korunkban. Onnan 
számíthatom a felfigyelését... 
M. M.: 1961-es kolozsvári egyéni ki
állítása óta itt nem is jelentkezett? 
Ez a Korunk-beli volt a következő? 
Sz. J.: Ez volt, igen — úgy nem erő
sen volt nagy kedvem kiállítani; ki
sebb kiállításokon részt vettem már 
64-től, Váradon, Marosvásárhelyen, 
Bukarestben, Ploieşti-en és a Székely
földön... 
M. M : Ugyanezzel az anyaggal járt 
az említett helyeken is? 
Sz. J.: Van egypár régi munka, de 
ide inkább az újabbakkal jöttem. A 
Menasági ballada, a Kőmíves Kele
men balladája, az Ébredés, újak 
szintén Bartóknak a munkái, a Fá
ból faragott királyfi, a Csodálatos 
mandarin és a Kékszakállú herceg, 
amik nem voltak a 61-es kiállításon 
kiállítva. 
M. M : Éppen most min dolgozik? 
Sz. J.: Csak fejemben dolgozom a 
Jókai-emlékművön, amit Pápára 
kell csinálni. 
M. M : Milyen anyagból lesz? 
Sz. J.: Sütői kőből. Először szó volt 
róla, hogy bronzból lesz, de sok min
den közbejött, én a témát is megvál
toztattam, mert kívánták, hogy álló 
szobor legyen. S meg is terveztem, de 
aztán rájöttem, hogy annyi álló szo
bor van már a világon. Sokkal érde
kesebb lenne, ha elindulnék Jókai
nak a mesevilágán, olyanszerűen, 
ahogy a Tamásién, erre aztán nagyon 
rákapcsoltak, és nagyon megörültek 
neki. Eszerint is csináltam az egész 
tervet. 
M. M : Milyen érzés volt újra Jókai 
mesevilágában, történeteiben járni? 

Sz. J.: Jókait, azt hiszem, egész fiatal 
koromban, munkás koromban ol
vastam, éjjel 3—4 óráig, s akkor reg
gel mentem munkába 7 órára, 6 
órára. Úgyhogy nagyon sok minden 
él bennem... 
M M.: A fához azért nem lett hűtlen 
Jenő bácsi. 
Sz. J.: A fát azt nem hagyhatom el, 
ugye, az ősszel is kiállítottam egy 
balladát tiszafából, Hegyek, völgyek 
mögött állok címmel. Dolgozom fá
ban, kőben. A kő az ugye maradan
dó, s az embernek vannak ilyen 
álmai is, hogy egy-egy darabja meg
maradjon. 
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Az illetékes írók, kritikusok sok 
mindent elmondtak Rólad... 
Rendkívüli nagy tehetséggel és szor
galmas erővel áldott meg a Teremtő. 
Itt állsz közöttünk halkan, szerényen, 
de az idő Téged igazol! 
Meleg szeretettel ölel 

FÜLÖP ANTAL ANDOR 

Szervátiusz Jenő kiállítása a legna
gyobb művészi esemény Kolozsvárt, 
hatását magunkkal visszük és meg
őrizzük egész életünkben. A földdel, 
a föld népével, a balladák világával 
és az örökké felfelé törő élettel talál
kozunk itt. 

VITA ZSIGMOND 



KANYADI SÁNDOR 
NAGY IMRE 

Egy kicsit — természetétől idegenül — 
patetikusan szólva: megmérettetünk 
általa, s előfordulhat, hogy felénk lö
vellt tekintet-impulzusai olykor mo
dellé mozdulatlanodé fejünknél, 
arcunknál súlyosabbnak, fontosabb-
nak találják, ítélik az alkalmilag ránk 
hulló örök fényt, a pillanatnyilag re
dőkbe, hajlatokba, mélyedésekbe hú-
zódó-settenkedő örök árnyékot; 
mindenben s mindig — a tükörben 
nem látható — belső valóság, a szerke
zet, de mindenekelőtt a szép megszen-
vedettség érdekelte, érdekli Nagy Imre 
„fölkent poéta ceruzáját", ecsetjét, vé
sőjét, minden kifejező alkalmatossá
gát, kezebelijét; a megszenvedettség 
Nagy Imre-i értelmezése csak dereng 
— előttünk, be nem avatottak előtt —, 
csak sejlik, hogy mi minden is lehet 
ebben a fundamentumkövekre emlé
keztető, személyes és közösségi nehezé
ket egyaránt hordozó s valahol talán 
Kölcsey szavaival társítható szóban: a 
tudás megszerzésénekgyötrelme, a föl
ismert képesség maradéktalan szolgá
latáért vállalt aszkézis, ugyanakkor 
valami ropogós bruegheli derű is a ter
mészet tökéletessége előtti megszégye
nülésünk láttán, örök reneszánsz 
harmóniavágy, s mégis: a létezés him
nusza; —és mindez együtt, a már-már 
könyörtelenségig menő fegyelem szo
rításában. Hosszú ideig, ha jól emlék
szem, az ágya fölött függött egy 
felejthetetlen ceruzarajz: „Eljött a bol
dog órája" felírással haldokló édes
anyját örökítette meg. — Hogy volt 
ereje megrajzolni? — kérdeztem egy
szer. — Az agyam megkocsonyáso
dott, de meg kellett csinálnom. — A 
„kiválasztott" jelzőt csak azért említe
ném, emelném neve mellé, hogy ezt az 
annyiszor lejáratott fogalmat ekkép
pen rehabilitáljuk, s egy hatalmas élet
mű, számbelileg is szinte megolvas-
hatatlanul hatalmas életmű e néhány 
darabjával való bensőséges találko
zásnak alkalmából, legalább erre az 
időre, jogaiba visszahelyezzük. 



BRETTER GYÖRGY 
SZILÁGYI ZOLTÁN 

vonalai biztos mozgással írják kö
rül a dolgokat, sőt mintha nem is 
vonalak volnának, hanem a dolgok 
tulajdonságai, amelyekben a dol
gok megtalálják önmaguk hatá
rait, megszűnik minden önálló
ságuk, mikor megtalálják tárgyu
kat. Ezek a tárgyak — valódiak. 
Ablakok, ajtók, kövek, szökőkutak, 
arcok; konkrétságukhoz nem fér 
kétség. Egymáshoz való kapcsoló
dásukkor azonban időnként várat
lan e semények t ö r t é n n e k : az 
ablakkeret kisebb, mint az ablak
szem, a szökőkút alja elvándorol a 
majdan visszahulló vízsugár alól, 
az órából kinő egy hegedű. 
A váratlan események teljesen ter
mészetesek: a dolgok rajza annyira 
pontos, hogy természetesen kapcso
lódnak össze a reális tárgyak, még 
akkor is, ha különben elképzelhetet
len volna találkozásuk. Így nem 
azon lepődünk meg, hanem saját 
vakságunkon, hogy eddig nem vet
tünk észre ilyesmit. S ha Szilágyi úgy 
döntene, hogy belőlünk nő ki egy 
hegedű, mindjárt játszani kezde
nénk húrjainkon, és zenévé szerve

zett atomjainkban szállnánk a négy 
égtáj felé; persze, ha a képíró egyál
talán megengedné a fent és a lent, a 
jobbra és balra különbségeinek meg
őrzését számunkra, s nem taszítana 
ki az irány nélküli vagy éppen a Szi
lágyi-irányú kozmoszba. 
Technikája bámulatos, annyira, 
hogy azt mondhatnánk: „ilyen fia
tal, és máris technikus", ha ez nem 
egy ócska anekdota parafrázisa vol
na. Szilágyi néha túlságosan szereti 
technikáját, de jobbára a technika 
szereti a dolgokban viszontlátni ma
gát. Mikor az építőkő pontosan 
olyan, mint az építőkő, akkor alap
vetően fontos technikai vívmányt lá
tunk, s mikor nem vesszük észre ezt 
az egyezést, akkor Szilágyi elérte 
azt, amit akart: technikáját a dolgok 
megjelenésével azonosnak látjuk. 
A természetesen váratlan kapcso
lódásoknak jelentésük van: grafi
kai jelentés ez, amely a látvány 
egészéből származik. A látvány 
egésze időnként Szilágyi forradal
mi radikalizmusát sugallja: a fia
tal művészek közül ő áll ma a 
legközelebb ahhoz, hogy vonalai
ban egész nemzedékek törekvései 
rohanjanak a papírra olyasvala
mit elmondani, amit csak így lehet 
a világba harsogni... 



SZILAGYI JÚLIA 
A VILÁG 
KORONDI FESTŐJE 

Korondon él és Korondot festi Páll La
jos. Hatásosan hangzana azt mondani, 
hogy Kolozsváron félbeszakított tanul
mányait a művész Korondon, Bécs
ben, Bernben és Firenzében egészítette 
ki. Páll Lajos csakugyan körülnézett a 
világban, Európában — ami a képző
művészetben egy egész világ —, aztán 
hazatért Korondra, és tovább festett 
ugyanúgy vagy majdnem ugyanúgy, 
mint azelőtt. Páll Lajost nem kapta be 
a város, egyetlen város sem, nem kapta 
be a világ. Páll Lajos világgá vitte Ko
rondot, és elhozta Korondra a világot, 
könyveket, emlékeket, színek és for
mák és utak és kézfogások emlékeit. De 
nem a múzeumokból él és nem a köny
vekből, nem emlékekből él és alkot Ko
rondon, hanem a földből Szülőföld
jéből 
Milyen föld az, amelyből ilyen gazda
gon, ilyen hűségesen lehet élni? Csodá
latos föld. Beletemetik az ősöket, a 
szülőket és a testvéreket, és kikel belőle 
a művészet. Az agyagos korondi föld 
befogadja szülötteit, és ontja magából 
a tálakat, bokályokat; a fazekasság, 
korongolás itt évszázadok óta olyan 
kenyéradó foglalatossága az emberek
nek, mint másutt a földművelés. Volta
képp földművelés ez is; itt nem testi 
erejükkel művelik az emberek a földet, 
hanem fantáziával, ügyességgel A föld 
és az ember együtt műveltséget, kultú
rát teremtett. Ez a kultúra Korond, és 
ennek a kultúrának a kifejezője és to
vábbfejlesztője Páll Lajos. Sose hallot
ta senki tőle, hogy büszke a falujára. És 
sose festett mást, mint ezt a falut és 
környékét. Minden képe forró és sze
mérmes vallomás házakról, fákról, 
emberekről és állatokról. Arról, amit a 
legjobban ismer. Arról is, amit a föld 
szavával üzent évszázadokig a korondi 
kerámia, s ami kilépett a névtelen és 
kollektív ősiségből, hasznosságból és 
ösztönösségből, hogy tudatos és szemé
lyes üzenetként versben és képben 

folytasson egy hagyományt. Fukar a 
föld, és szűk völgyekben minden talp
alatnyi hely drága, minden ujjnyi hely 
a tálon, minden tenyérnyi hely a képen, 
minden szó a versben: a szavak és a 
színek és a házak és az emberek összébb 
szorulnak, és kénytelenek jók lenni, 
hogy kis helyen is elférjenek. Alacsony 
az ég Páll Lajos képein, elérni a ház 
tetejéről, a fáéról, a dombon túl már 
felhő van, a hegy teteje, a fenyő csú
csa, a templom tornya már nem fér 
a képre. 
Az ember lett kisebb Páll Lajos újabb 
képein vagy a világ nagyobb? Mekko
ra egyáltalán az ember? Amekkora az 
öröme? Amekkora a bánata? Amek
korának látja magát? Vagy amekko
rának mások látják? „Kit zártam 
magamba, aki így dörömböl?" — kér
di egyik versében a költő Páll Lajos. 
Akit magába zárt a művész, aki dö
römböl és kikívánkozik a bordák bör
tönéből az emberfeletti szabadságba 
— nagyobb, mint egy ember. „Vala
mit csináltam, mindig tudtam, kinek 
csinálom" — mondja a művész. Páll 
Lajos művészetének nemcsak tárgya 
van, de célja, sőt címzettje is. 
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VERESS ZOLTAN 
ERŐ ÉS NŐIESSÉG 

Pallos Sch. Jutta festményei, grafi
kai lapjai, a jelen kiállítás tusrajzai 
is leggyakrabban falakat ábrázol
nak: házaink, tornyaink, „feste 
Burg"-jaink történelmi levegőt le
helő falait, amelyekről visszavert 
napfény gyanánt erő sugárzik. Nyil
ván ennek az erőnek az érzékelése 
juttatja a szemlélő eszébe a „férfias" 
jelzőt (annak tudatában, hogy az erő 
egy asszony képeiről sugárzik) — de 
hát nem társulhat-e az erő fogalom
hoz a „nőies" jelző is? Mi lehet nőie
sebb, mint például az anyaság, s mi 
lehet nagyobb erő is ugyanakkor? 
Miért lesz jelző az anya fogalomból, 
amikor anyaföldről, anyanyelvről 
beszélünk, s mi lehet nagyobb erő 
annál a kölcsönös tömegvonzásnál, 
ami az anyaföldhöz, az anyanyelv
hez köt minket? Igenis: van nőies 
erő, s ez olykor nagyobb a férfias 
erőnél, s van okkal-oktalanul a „fér
fias" jelzővel illethető művészet, ami 
a lehető legnőiesebb. 



SZABÓ GYULA 
MARKOS-MASZKOK 

Fájdalmasan derékba tört sorsa az, 
hogy immár síremléke is van, hogy 
a szobrász maga is kőbe faragott 
alak lett, hogy háttal áll nekünk — 
hiszen, ugye, „eltávozott" —, s már 
csak úgy próbálhat a válla fölött 
visszanézni ránk, mint akik szemtől 
szemben immár nem láthatjuk egy
mást. S itt most mégis mintha egy 
visszapillantását éreznők magun
kon. Egy élő és zavarba ejtő pillan
tását. Vegyük komolyan, és ijedjünk 
meg? Vegyük farsangi játéknak, és 
mulassunk? Tegyük fel a maszkot, 
vagy vessük le álarcainkat? Komé
diának vagyunk szereplői vagy tra
gédiának? Az Iszonyú-e a kacagta-
tóbb, vagy a Vigyori a borzonga-
tóbb? 
О maga gyermeki módon szeretett 
játszani ezekkel; a maszkok leghát-
borzongatóbbjainak ő maga volt a 
modellje; az ő legmelegebb, legszelí
debb, legemberibb vonásai torzul
tak felismerhetetlen lidércekig a 
tükör előtt, aztán saját érzékeny uj
jai kísértet-maszkokká formálták 
saját torz vonásait, és sokszor tanúi 
lehettünk a játéknak: eltűnik a csu-

pa-jóság házigazda, megjelenik egy 
félelmetesen agyargó vagy vigyorgó 
démon, körbejár mindenkit, külön 
belehajol minden arcba, ő maga 
néma, mint a sír, a vendégség han
gos, mint egy lakodalom, és végül 
feloldódik minden egy „boldog vég
ben", amikor Márkos András szelí
den mosolygó, hasonlíthatatlanul 
egyszerű-emberi arca bukkan elő 
ismét a maszkok mögül. Immár csak 
emlék a játék, legfeljebb némi verej
tékgyöngy emlékeztet az iménti jele-
netre: az ő homlokán is, akire 
ráfülledt a maszk, a mi homlokun
kon is, akik nem hordtunk maszkot. 
S most itt vannak a maszk-játék 
„pillanatfelvételei" is, előhívta az 
idő: mi nem láthattuk akkor sem, 
hogy milyenek vagyunk, amikor ő a 
maszk szemrésén jól megleshetett 
minket, láthatta, hogy a maszkok 
hatása alatt mivé nyílik az arcunk, 
milyen maszk-vonásokat dob le ró
lunk a sokkhatással szemben hamis 
beállításokra képtelen „arcberende
zés". Látott olyant is rajtunk, hogy 
néha tán egyik-másik állattestvé-
rünk vonásait hozza a formánk. Ám 
azért ne hamarkodjuk el az emberi 
méltóságérzetünk sértése miatti 
felszisszenésünket! Hiszen, lám, sen
ki nem élte át nálánál jobban a bal
ladát, hogy állat-testvérünk, a 

Bene József 

jődögélő tehén „jobb szarvába viszi 
félesztendős borját, másik szarván 
viszi egyesztendős borját", míg én 
— „Istenem, Istenem, Szerelmes Is
tenem. Ez egy baromállat. Én egy 
lelkes állat" —, én a kincs es ládával 
megyek tovább a dilemmából, far
kas-apákra s madár-anyákra hagy
va saját magzatom. Volt úgy is, hogy 
már-már eleven balladává éledtek a 
Márkos-maszkok: falusi farsango
láskor járták velük a fonókat a far
sangolók, de szeppenten távoztak a 
sikongó-rémüldöző farsangi jó
kedvből, amint beléjük döbbent, 
hogy áldott állapotú is lehet a fonó 
fiatalasszonyai között, aki a rémsé
gek láttán elvetélheti — s nem kin
csek miatt dobja el — magzatát. 
Volt úgy is, hogy levélsoraira nem 
kapott idejében választ, s akkor el
fenekedte a maga „bosszúját": 
majd ő megtanít levelet írni! S olyan 
arcunkat mutatta meg a „bosszú
ja", amilyennek nála nélkül, az ő 
ránkpirítása nélkül soha nem láttuk 
volna magunkat. A leveleiben pedig 
— amikor nem lepte el a „bosszú
szándék" — a legjobban önmagára 
haragudott, s ezzel a haraggal egés
zen nagy tanító-szándékokig csomó
sodott benne a szorongás: „Külön
ben az idő teldegelik, s az a baj, hogy 
igen hamar, a semmittevés dacára. 

Miklóssy Gábor 

Maholnap a vénség ellep, s nincs or
vosság ellene, s ittkap egy csomó 
véghez nem vitt tervvel, s aztán néz
hetek utánuk. Ebből is okulj, s gyúr
jad a munkát, amíg fiatalságod s 
erőd van hozzá!" 
Máig így néz a válla fölött utánunk, 
a véghezvitt és véghez nem vitt tervei 
után, élete után, amelynek nem köt
hette meg a csomóját; háttal álltá
ban is nézi, fürkészi vonásainkat, 
azzal a semmittevéssel, amikor a 
vénségtől és az időtől való szorongá
sai között is el tudott játszani azzal, 
hogy csupa farsangi tréfából mélyen 
belénk lásson. 



LÁSZLÓFFY ALADÁR 
A KERESZTRE 
FESZÍTETT LOVAG 
Árkossy Istvánnak 

Ha nincs több, mint ember 
fején, ember agyán a korona, 
akkor meghajlik 
évente előtte a kalász, a kő, 
akkor könyvlapok hajlanak 
meg előtte, mint a virágok, 
s ha egy keresztre akarok 
feszülni, majd alkalmazkodom 
hozzá és megszületik a 
forma: 
a legszebb ölelkezés formája: 
az enyém s a világé. 
Kitörő ceruzák hegye, 
kitörő ekevas, 
kitörő szellem: 
ezeket úgyis le fogom rajzolni, 
csak nagyon lassan, 
csak nagyon pontosan, 
csak nagyon EGYSZER. 
Ezeket könnyű megtanulni, 
ezeket fontos megtanítni. 
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KASSAY MIKLÓS 
MASZELKA JÁNOS 
PORTRÉJÁHOZ 

A hozzáértők majd megmérik eddi
gi és ezutáni munkásságának súlyát
értékét; kimutatják majd Nagy 
Imre színköltészetének vagy Nagy 
István komor drámaiságának hatását 
Maszelka János művészetére. De nem 
feledkezhetnek meg a közös szülőföld
ről, amelyből vétettek, s amelynek fes
tői ügyeletét — különböző korokban 
— magukra vállalták. 
S ha Maszelka Jánosról van szó, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül fe-
nyőmakacsságú szervezőmunkáját 
sem. Aligha van olyan erdélyi festő, 
szobrász, ipar- vagy fotóművész, aki 
ne állított volna ki a székelyudvarhe
lyi művelődési ház termeiben — 
nagy közönségsikerrel. Ebben része 
van Maszelka Jánosnak, mert „kell 
a képzőművészetek ózonja ebben a 
városban is", ahogy szükségessé vált 
— s talán rövidesen meg is alakul — 
az állandó képtár: főhajtás az igény, 
az összegyűlt s a felajánlott művészi 
alkotások előtt. 
A művészt, művelődési közéletünk 
építőjét egyaránt köszöntjük. 



VERESS ZOLTÁN 
BENCZÉDI ILONA 

Tetszetős volna eljátszani Benczédi 
Sándor és Ilona agyagbáb-világai 
(„társadalmai") aprólékosabb össze
vetésével, s így oldani meg a felada
tot, amiről ebben a katalógusban szó 
van: Benczédi Ilona önálló és sajátos 
egyéniségének bemutatását. Tetsze
tős volna — és önként kínálkozik — 
a benne jelentkező könyörület-több
letet nő voltából, anya voltából le
vezetni: azt mondani, hogy aki 
nemcsak agyagbábokat formált, de 
amellett még hús-vér gyermeket ho
zott a világra, annak nemcsak gyar
lóság-látó szemének kell lennie, de 
gyarlóság-apasztó, apasztani igyek
vő, aggódó, megbocsátó lelkének 
ugyancsak lennie kell. Emberszere
tő lelkének kell lennie, amely nem 
ítélhet anélkül senki fölött, hogy egy
úttal ne szánakozna rajta. 
De hát itt nincs tér mindennek a 
kifejtésére. Hadd mondjak el ehe
lyett inkább egy jellemző apróságot. 
Benczédi Ilona nem ad külön címet 
a munkáinak (az egyiptomi festett 
agyagfigurák készítői sem adtak), s 
így meg kellett kérnünk őt, adjon 
bár a kiállításnak, újabb munkái e 
gyűjteményének egyetlen közös cí
met. „Milyen címet? Mit találjak ki? 
Emberek: ennél többre nincs szük
ség" — mondta. Ennél többre? Hát 
van ennél több? S lehet-e félni attól, 
aki, ha sok gúnnyal is, de oly sok 
szeretettel ábrázol minket? 
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FARKAS ÁRPÁD 
PLUGOR SÁNDOR 
VILÁGA 

Ha grafikus oly nagyon a poézishez 
szegődik, miként Plugor Sándor, 
könnyen gyanúba keveredhetik a 
szakma papjai előtt: híjával volna 
tán a külön világot teremtő erőnek? 
Plugor egy-két könnyedén lebbenő 
vonással cáfol, az ő lírája megismert 
és megtapasztalt dolgok és arcok 
mélyéről sugárzik, nem közvetít köl
tő és közönség között, hanem lehe
letfinom vonalakkal felrajzolja a 
maga megélt és megfájt világának 
kontúrjait, hozzászól a nagy közös
ségi élményhez és gondolathoz, so
sem különvéleménnyel, csak saját 
árnyalatokkal. Ezért mer művelni 
már-már istenkísértés számba menő 
dolgokat: verseskönyvbe rajzol 
anélkül, hogy ismerné annak min
den sorát, kicsippent poémából két 
sornyit, és saját formanyelvén újra
fogalmazza, olyaténképpen, hogy 
vonásaiban egy közösség közérzete 
is föllelhető. Szemhez-szívhez szóló 
grafikája egyszerre hagyományos és 
korszerű, mer ölbe ejtett kezet raj
zolni, s néhány arcvonással élettör
ténetet; az élést rajzolja, sosem 
annak képletét. Tusa, grafitja szinte 
csak simogatja, bűvölgeti a világot, 
míg legbizalmasabb és legsejtelme
sebb kontúrjai felsejlenek; nem rög
zít, az ő finom és határozott vonalai 
bármikor odébblebbenhetnek, alak
jainak gesztusai, arcvonásai eleve
nek, élik létüket. 

Kívánjuk, hogy Plugor Sándor tá
mogatásával e lét valamicskével 
örökkévaló legyen. 



VARI ATTILA 
VIRÁGZÓ ALMAFA 

Simon Sándor képeit nézegetve, úgy 
érzem magam, mintha a távolról 
ködlő gyermekkor valamelyik ösvé
nyéről elém toppanna a Hétsing-sza-
kállú Emberke , s elvezetne az 
Égigérő Világfáig, amelynek ágain 
óriási országok vannak, s alig-alig 
kell keresgélnie a vándornak, mert 
ezekben az országokban is találni 
fog egy égig érő fát. 
Amikor először láttam Simon Sán
dor fekete-fehér és színes grafikáit, 
akaratlanul is Gabriel Garcia Már
quez regényére, a Száz év magányra 
kellett gondolnom, ha nem akartam, 
hogy eltévedjek abban az érzelmi la
birintusban, melyet e képek szemlé
lése váltott ki bennem. Ezt a sok 
szinten újraalkotott világot valami
hez hasonlítanom kellett, hogy ki
mászhassak abból a pókhálóból, 
amelynek először láttam, s amely
ben vergődtem, mint egy eltévedt 
bogár. Időnként elindultam a kom
pozíciót keresve, aztán azon a vá
don, hogy zsúfoltak a képek, de e 
háló szorításából csak akkor tudtam 
szabadulni, amikor megértettem, 
hogy nem a hagyományos szerkezet

tel állok szemben, hanem a Világgal. 
Mit akar ez a fiatalember, akinek 
képein, tustoll szabdalta négyzetmil
liméteres felületein a fantasztikum 
és az abszolút realitás ötvöződik? 
Minden bizonnyal valami olyat, 
amit csak ő tud, s amiből velünk azt 
közli, hogy ez a világ, amelyben 
élünk, nem olyan egyszerű. Hogy a 
komolyság és a groteszk, a lírai és a 
durvaság éppen úgy nem választha
tó el egymástól, mint ahogyan az 
éjszakát sem lehet elképzelni a nap
pal nélkül. 
E képek legmegdöbbentőbb sajátos
sága, amely miatt a magamfajta lai
kus a mesékre, transzcendentális 
összefüggésekre gondol, az a meg
munkáltság, amellyel ritkán talál
kozunk a tusrajz világában. Nagyí
tóval kerestem részleteket, rajta 
akartam kapni... hogy min? Nem tu
dom, de rajta szerettem volna kapni 
azon, hogy valahol ez nem is igaz, s 
e nagyítós keresgélés közben sajnál
ni kezdtem, hogy az a mikrokoz
mosz, melyet láttam, méreteiben oly 
parányi, hogy szabad szemmel nem 
is látható. Nem tékozlás ez? Nem 
tudom. Ezt majd az utókor dönti el. 
Ezt anná l is ha t á rozo t t abban 
mondhatom, mert hiszek abban, 
hogy Simon Sándor képei számára 
lesz értékelő utókor. 

Kusztos Endre: Fehér falak 
nánk. De ő talán nem érezné ezt elég 
őszintének így, s csak annyit fűzne 

G A Z D A J Ó Z S E F hozzájuk: kísérletek, keresések. 
A Z E G Y H A N G Ú 
V Á L T O Z A T O S S Á G A 

Vízmosástól kifordult gyökerek, vil
lám sújtotta, vihar tépázta vagy em
ber tépázta fák csonkja, egy-két 
bokor, házikó, valahonnan ittfelejt
ve a múltból, falusi utca (embereket, 
sorsokat sejtet), és megint gyökér, 
gyökér, fatörzs, árvíz után maradt 
hordalékos táj... Ez Kusztos Endre 
világa. Egyhangú, eseménytelen vi
lág, vigasztalan valóság... Valóság, 
melyben nincs semmi különleges. 
Sohasem érdekelte Kusztost a látvá
nyos, a szokatlan, a bizarr. Mintha 
önnön szerénységének a mását keres
né a környezetében. A szigorúan 
szikárt, a zártat, a magányost, a mil
lió közt is egyetlenegyet. Mindig 
ugyanazt próbálja száz és száz for
mában újraalkotni, újrateremteni. 
Sokszor ugyanarról a valóságelem
ről tucatjai készülnek a képeknek. 
Variációk egy témára — mondhat-
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BANNER ZOLTÁN 
A TÖKÉLETES 
ELŐTTI PILLANAT 

formaállapotát rögzíti legújabb ala-
bástrom-kisszobraiban Löwith 
Egon. A repülés (Ikarosz), a győze
lem (A hős halála), a gondolat 
(Gyermekfej), a beteljesülés (Magány) 
előtti pillanat prométheuszi gesztu
sát vési kőbe; szobrai tehát torzók, a 
hősiesség torzói, ezért választ töre
dezett, amorf hulladéktömböket, s 
még ezeket is leforrázza, felületüket 
megrepeszti, majd színes (kékes, 
rózsaszínes, zöldes, sárgás, vöröses) 
fürdőbe avatja, hogy a választott tó
nus két-három milliméterre beivód
jék az anyagba, mintha millió évek 
óta nemesedő márvánnyal lenne 
dolgunk, hogy aztán annál disszo-
nánsabban hasson a mozdulat (egy 
magatartás, állapot, érzelem) meg
torpanása, félbeszakítottsága — a 
művész kételye a TÖKÉLETES
BEN; a huszadik századi szobrászat 
formaelvonó kúráival szemben Lö

with kis méretű, mégis rusztikus 
anyagrögökben fogalmazza meg 
ugyanazt: a szellem olykor elkínzott, 
olykor felmagasztosult (sőt néhol já
tékba csapó) küzdelmét az anyag-
baszorítottsággal, a befalazással, a 
fintorba torzulás kényszerhelyzeté
vel. Nem véletlenül sorakoznak név
telen hősei mellé: Shakespeare, 
Galilei, Ovidius, Michelangelo s a 
Görög Bölcs bronz- és kőváltozatai. 
Alabástrom szobraiban testet öltő 
alkotói magatartása: kihívás a szép 
anyag és a fésült formagondolat el
len. 
Különböző fokon és más-más sugal
latot követve majdminden szobrász 
életművében előbb-utóbb felbukkan 
az önálló rajz műfaja és funkciója. 
(Talán elég, ha csak Vetró Artúr, 
Kós András, Szervátiusz Tibor vagy 
Korondi Jenő példájára emlékezte
tünk.) Löwith Egon ácsceruzával, a 
széles és szögletes grafitból duktusá-
nak állandó szögváltoztatásával ké
szült tanulmányrajzai a kiállított 
szobrokat nem témájukban, hanem 
csupán szellemükben kísérik; átvi
lágított formaképek, női és férfi akt-
jainak, bárdjainak, bölcseinek, 
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ítélkezőinek és gondolkodóinak raj
zi röntgenfelvételei, vonalkötegekbe 
öltöztetett, illetve vonalkötegekre 
meztelenített szobrok; a rajzok ar
ról tudósítanak, mi történik a szob
rokban, amíg a véső és a csiszológép 
lefejtik a felszín fölös szilánkjait. 



KÁNTOR LAJOS 
MOHI SÁNDOR 
RENESZÁNSZ ARCA 

Nevezték már Mohi Sándort kubis
tának, modernistának, rosszabb 
időkben formalistának, tudomásom 
szerint azonban a reneszánsszal még 
nemigen hozták kapcsolatba. Ha
csak egyik, nemrég született kiváló 
portréja kapcsán nem, amely a 
„Quattrocento" címet kapta, s jól 
megérdemelt helyére, a Bánffy-pa-
lotába, a művészeti múzeumba ke
rült. No de nem külön erről a képről 
akarok szólni, hanem magáról a het
venöt éves művészről — akiről egyéb
ként senki sem hinné el életkorát. 
Sem az utcán találkozva vele, sem — 
még kevésbé! — a műtermében, új 
munkái előtt állva. Már maga az a 
rendkívüli vitalitás, amelyről a fes
tőecset alól kikerülő nagyszámú 
friss mű tanúskodik, elgondolkozta
tó. Ám nem akármilyen munkákról 
van szó, nem egyszerűen a „MO" 
jelzés hitelesíti az új olajképeket. Az 
egyik legeredetibb mester, a hazai 
magyar képzőművészet nagy egyé
nisége irigylésreméltó, reneszánsz 
életszeretettel és telhetetlenséggel fi
gyeli környező világát, a változó tá
jat, az új helyzeteket s bennük az 
emberi mozdulatokat és a mindig 
más emberi arcot. Mintha a nőkkel 
szemben elnézőbb volna: a szép vo
násokat felerősíti, az arcot meleg, 
mély színekkel övezi — mindegyik 
női portréja egy-egy lírai vers. A fér

fiakkal néha kegyetlen — de joga 
van hozzá, hiszen magát sem kíméli, 
s a legbeszédesebb (ordító!) példát 
fogfájós önarcképei adják. Rene
szánsz életkedvről tanúskodnak nap
raforgói és a maguk nemében 
páratlan tökös csendéletei is — mint
ha egy majdnem fogatlan ember har
sányan belekacagna a világba. 
Csak az tud ilyen kitartással, töret
lenül dolgozni, aki élvezi munkáját, 
és bízik önmagában. Mohi Sándor
nak a tekintélyes szakmai tudás mel
lett ez az ugyancsak megadatott 
tulajdonság ad erőt, nem lankadó, 
sőt megújuló művészi energiát, hogy 
ma is naponta odaálljon a festőáll
ványhoz, új meg új modelleket kér-
jen magához, vagy elfogadja a 
felkéréseket, a megrendeléseket. El
sősorban ebből a termésből állt össze 
a Korunk Galéria kiállításának az 
anyaga, azt a törekvésünket folytat
va, hogy miközben szélesre tárjuk a 
kaput a tehetséges fiatalok előtt, ki
váló idős mestereink kamarakiállí
tásaira is sort kerítsünk. 
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LŐRINCZI LÁSZLÓ 
BALOGHÉK 

Nemcsak családi jelzés ez a cím Buka
restben, hanem félig-meddig fogalom 
is, amelyhez az a ki nem mondott tar
talom járul, hogy hárman vannak 
ugyan, de nem triót, hanem triászt 
alkotnak, a vérségi kötelék ellenére 
három nagyon különböző művészi 
egyéniség és temperamentum kiállítá
sonként alkalmi és ideiglenes szövet
kezésével. Balogh Péter, Angela és 
Angyalka nem most jelentkeznek 
először együttes kiállításon; 1975 
őszén már bemutatkoztak egyszer így, 
hármasban a fővárosi Ciuleşti Szín
ház előcsarnokában, amikor Angyal
ka még csak 16 éves volt, és éppen csak 
beiratkozott a művészeti középiskolá
ba. Azokat, akik ismerték a családot, 
nem lepte meg, hogy a szobrász apa és 
a grafikus-szőnyegszövő anya mellé 
festőként „társult" lányuk, mintegy 
kiegészítve, de differenciálva is a csa
ládi körképet, amely ilyenformán há
rom műfajt egyesít. Nem, mert 
nagyon különböző egyéniségekből áll
nak Baloghék, s nyilvánvaló volt, hogy 
a felcseperedő művész-leányka más 
utat fog keresni magának, ha művé
szetre adja a fejét. A meglepetés ott 
kezdődött, hogy egészen más érzésbeli 
tartalmakat dobott be a szülők mun
kái közé, s hogy főként az anyjától 
különbözik feltűnően. 
Balogh Péter pályája egyenesen és 
belsőleg következetesen haladt elő
re, amióta — immár három évtizede 
— elvégezte a bukaresti képzőmű
vészeti főiskolát. Ez a világ, amelybe 
itt is, most is elvezetnek szobrai, kö
rülbelül tíz éve alakult ki benne, és 
ehhez az utóbbi korszakához kap
csolódnak legnagyobb sikerei. Ezek 
közül okvetlenül meg kell említeni 
1971-es milánói (Pagano galéria) és 
1973-as párizsi (Bernheim Jeune) 
kiállításait, amelyek jól elhelyezték 
egy előkelő európai arcvonalban. A 
figurativizmus és a nonfigurativiz-
mus határain súlyos gondolatokból 
születő szobrai olyanok, mint komoly, 

szigorú katonák, akik igazságuk fa
natikus tudatában menetelnek cél
juk felé, amit talán úgy lehetne 
megfogalmazni, hogy csak harccal 
vívhatod ki lelked békéjét. Ez kissé 
egyszerűnek tetszik, de tele van — 
néha kibogozhatatlan — rejtélyek
kel, akár az élet útja, s ez úgy sugár
zik ránk Balogh Péter szobrairól, 
ahogy az éleken és hajlatokon 
elcsúszó napsugár üzen egy távoli és 
tiszta fényről. Azt hiszem, sokat kell 
gondolkozni Balogh Péter szobrain, 
de megéri. 
Felesége, Angela, Moldva költői tá
jairól jött. Férjével együtt bejárta 
Európát, s nagyszerű fogékonyság
gal szűrte ki a levegőből mindazt, 
ami Moldvától Svédországig és Hol
landiáig is közös az emberi környe
zet csillámaiban. Így alakította ki a 
maga belső tájait, amelyekben csa
pongva járkál vagy röpül is, ha kell, 
felszabadultan a szépségben, szédül
ten a távlatoktól. A művészet lénye
gét, az igazi beszédet mintha 
himnuszba öltöztetné. De hát Dante 
is himnikus, mihelyt a pokol és a 
purgatórium fölé emelkedik, és ezt 
sohasem felejthettem el Balogh An
gela szőnyegei előtt. 
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BANNER ZOLTAN 
SORSOK FEHÉRE, 
PIROSA, FEKETÉJE 

Kiindulópontként Kányádi Fekete
pirosát festi meg a kolozsvári telefon
ház mögötti téren (de már a két leányt 
sem konkrét, hanem illuzórikus festői 
térben), aztán ahogy mind közelítőbb 
köröket jár be a község házai és lakói 
között, először fölfedezi a harmadik, 
majd a negyedik dominánst: a fehéret 
és a kéket, s e négy elem, gyakorlatilag 
e négy szín kikeverésével és szimboli
kájával mond el mindent, aminek az 
elmondására ezekben az években hi
vatottnak érzi magát. Lennének eb-
l>en a néprajzi mikroorganizmusban 
még szinte (a kibernetikus Európa és 
Amerika szemléletmódjához mérten) 
pogány mozzanatok és mitológiai 
szépségű arcok, vonások; Makár 
azonban nem az elsüllyedt harango
kat kongatja, és nem romantizálja a 
megrekedt időt. Egy régi álmához me
rít nyersanyagot és eszközt a széki vi
lágból: újabb vizuális lehetőséget 
nyújtani a megbomlott közösségi ér
zés és látás helyreállításához, az embe
rek lelki kapcsolatainak a javításához, 

egy olyan tisztaság, nyíltság, őszinte
ség iránti vágyhoz, amely ma már 
csakis a frissen keményített vászon
ingek fehérségében és a sejtelmes 
puhaságú hárászkendők feketeségé-
ben létezik. Amikor az első húsz széki 
képet, összefüggő sorozatként, néhány 
hónappal ezelőtt, épреn а helyszínen 
mutatta be, bár a portretisztikus hűség 
nem tartozott fő céljai közé, a falustár
sak boldog álmélkodással ismerték fel 
egymást az egyes kompozíciókon. De 
én azt hiszem, bárhol a nagyvilágban 
boldogan ismernék fel a tárlat látoga
tói lényük elvesztett vagy kényszerűen 
elnyomott, elrejtett részét abban az 
egyszerűségben, amellyel az ősi visele
tüket megőrzött széki lányok és legé
nyek, asszonyok és férfiak a pirosak, 
feketék és fehérek méltóságába rej
tik kifürkészhetetlen sorsukat. 



KÁNTOR LAJOS 
LÁTLELETEK 

Jakobovits Miklós, a hazai magyar 
képzőművészet középnemzedéke 
egyik legeredetibb egyénisége, olaj
festményekbe rögzíti a látleleteket. 
Épp az utóbbi időben készített raj
zai, rézmetszetei mutatják, hogy a 
grafikában is izgalmas eredménye
ket várhatunk tőle—kutató szenve
délye nem hagyja, hogy egyetlen 
műfajban, technikában, egyetlen té
mánál horgonyozzon le —, mégis a 
festészet az ő igazi területe. Persze, 
nem áll távol a grafikától festmé
nyeinek egyik legnagyobb értéke, a 
kiváló karakterérzék megnyilvánu
lása — ám a legfurcsább figurák is 

festői témaként jelentkeznek képein, 
a „grafikusság" vádja ugyanúgy 
nem illetheti, mint például Incze 
Jánost. Munkáik lírai groteszkbe 
hajló jellege indokolja e társítást, 
pedig tulajdonképpen sok minden 
választja el egymástól Jakobovits és 
Incze művészetét. Incze János a kis
város girbegurba házait, kedvesen 
nevetséges figuráit lopja festményei
re (még akkor is, ha Désről Olasz
országba rándul át). Jakobovits 
lélektani — újabban egyre inkább 
társadalomlélektani — tanulmá
nyokat végez, az egyedi főképp azért 
érdekli, mert az általánost ismeri fel 
benne. Látleletei nem túlságosan hí-
zelgőek — de hát az udvarló művé
szek nem is érdemesek sem a 
kortársak, sem az utókor figyel
mére. 



BALOGH EDGÁR 
ADY SZEME, ADY 
ARCA 

„Kunfa j t a , nagyszemű legény 
volt..." — ezek a szemek, ezek a látó 
szemek sütnek ránk újra meg újra 
nemzedékek változó Ady-ábrázo-
lásából, olajfestményről és grafiká
ról, fotóról és szoborról egyaránt. 
Sokféle voltunkat keressük bennük, 
ki-ki önmagát fedezi fel a költőben, 
önmagához igazítja az egész arc 
mondandóját. Ady Endre pedig egy
re s újra kérdi: „Ki látott engem?" 
S van aztán végtelen litániában val
lásos Ady, istentelen Ady, életöröm-
Ady, beteg Ady, s van újságíró Ady, 
parlagi Ady, dekadens Ady, nemzeti 
Ady, Léda Adyja, Bertuka Adyja, 
párizsi Ady, csucsai Ady — a XX. 
század összes csoportosulásai és el
lentmondásai futnak össze ezekben 
a lelkiismeret-szemekben, ebben az 
ábrázolások sokaságából annyiféle
képpen ránk sugárzó, felettünk át
néző, előttünk szoborrá meredő 
arcban. Már előadás is hangzott el 
ilyen címmel: Ahány párt, annyi 
Ady. S a válasz mindig ugyanaz: О 
a teljes, az egész, a Minden. 
„...rettenetesen tisztán látok" — ezt 
az önvallomást több mint ezer vers 
és több mint tízezer publicisztikai 
írás igazolja. A fiatal Ady Endre, ez 
a szerkesztőtársa szerint „vad tekin
tetű, rideg és szórakozott" újságíró 
már munkába állásakor kiköti, 
hogy úgy forgatja tollát, ahogy 
akarja, azt írja mindig, amit érez és 
gondol. Költészetében sem adja 
alább egy életen át, poétaságon in
nen és túl felérezve a Duna-táj együtt
élő népeinek sorsát s az emberség 
egyetemes erkölcsi igényét, szembe
sítve szenvedést és örömöt „a gon
dolkodás gyönyörűségé"-ben. Ami 
verseiben nem öncél, hanem életből 

vett élet s egyben élő szózat az élők
höz, a közírása rengetegében is a 
század ellentéteire döbbent látnok 
emberhit-őrző céltudata: elemző va
lóságismeret és következetes harc
vállalás, világesemények felmérése 
és hazai dolgokra való felelős átvo-
natkoztatás, látás és láttatás a „Len
ni kell, lenni, lenni, lenni" örök iga
zával. 
Ott fénylik ezekben az Ady-szemek-
ben a számunkra itthont jelző 
„Bolyai- s Csere-sírok" lángolása, 
mindaz, ami honi hagyományunk
ban mindig jövőt meghatározó mó
don korszerű, ami szülőföldünkön 
emberi együttélést és közös társvál
lalást jelent, s legyen most ez a felso-
rakozás is, művészeink Ady-láttatá-
sa, egyben rálátás mindarra, ami 
Ady látomásos szemeinek tükrében 
és férfiarca szép vonásaiban a meg
érző és gondolkodó ember részre 
nem hajló, szét nem szeletelhető, tel
jes egysége. 





Bortnyik György: Németh László 

E. SZABÓ ILONA 
EMBERÁLMOK 

Gottlieb Rózsa alkotói egyéniségé
nek kialakulása a dekoratív látás
mód jegyében történik. Mozaik
szerű, máskor szövött gobelinre 
emlékeztető felületek, zsúfolt szín
kavargások során át kezd lassan 
tisztulni. A színeket felfokozza, 
eleinte romantikus túlzással: vagy 
leányálmok halvány és harmonikus, 
fehér tompította tavaszi zsongására 
emlékeztet a mozaikszerű pontozás, 
vagy tüzes, olykor disszonáns kont
rasztokkal kíséri a száguldó, lobogó 
vonaljátékot. 
Végül egyre inkább úrrá lesz a vo
naljáték: gazdag ritmusú, lendüle
tes és jól kiegyensúlyozott kompozí
cióvá rendeződik, a tartalomnak 
alárendelve. 

MURÁDIN JENŐ 
DÉSI ÉVEK 
EMLÉKÉVEL 

Nagybánya a színek varázsával, a 
természetelvű festészet vonzásával 
ismerteti meg. Thorma Jánosnak 
lesz kedvenc tanítványa, és tehetsé
gét kamatoztatja is. Erdélyi sajtónk
ban a húszas évek közepén többször 
is olvashattunk a fiatal Kántor An
tal nagybányai ihletettségű képeiről, 
színes, impresszionista tájairól, jó 
mesterségbeli tudással megkompo
nált életképeiről. Hazahívták a dési 
motívumok; a kisváros festőisége, a 
Malató, a Tulavíz lapálya, a Sza
mos-parti részletek képeinek témáit 
kínálták. Kiállításai voltak Nagybá
nyán (a kolónia művészeivel közö
sen), Désen; egyéni t á r l a t a i 
Kolozsváron, Tordán, Szászváro
son. Olajfestményeket, pasztelleket 
láthattak tőle, melyekben (s ez bizo
nyosan alkati kérdés) nem az úttö
rők lázadásával os t romol ta a 
művészetet, inkább a megismerés 
szomjával, tudni vágyó elmélyült-
séggel lépett tovább az előtte járók 
nyomdokain. 



KÁNYÁDI SÁNDOR 
K. GY. SZÍNMŰVÉSZ 
UTOLSÓ MONOLÓGJA 

talán csak az ügyelő 
késte le a függönyt 
talán csak az ügyelő 
zúg zúg a taps dübörög 
már hajolni illenék 
függönyre menni de 
fölkelni nem lehet 
mert az a szamár ügyelő 
az ügyeletes ügyelő 

fekszem hát moccanatlan 
majdnemhogy kiterítve 

mennyien voltak 
és eljött kossuth 
és itt áll biberach 
lucifer-trigorin-tyetyerev 
jó estét caţavencu úr 
valami nagy csiszlikséget gyanítok 
téma egy kis elbeszéléshez 
igen tisztelt kétlábúak 
szóljon már valaki annak az 
ügyelőnek engedje le végre 
azt a függönyt zoltán zoltán 
szakhmáry zoltán 
a színész is csak ember 
hiúbb mint a többi 
szeret fürödni a tapsban 
őszintébb is mint a többi de 
ez már nem is taps 
maga a tenger 
az óceán 
az éter vagy mi az ördög 
én titkos nagy jehovám 
ha valaha kell majd neked az életem 
csak gyere érte és vidd 
hát jól van fölkelek 
föl tisztelt nagyérdemű 
féltve-szeretve tisztelt 
barátaim vége 
le a maszkkal vége 
a komédiának 
ebben a serlegben 
melyet most mutatok föl 
nem mérgezett italt 
vagy mámorító nedűt 
egyaránt mímelő tea 
hanem hamuvá hamvadt 
magam vagyok 
sírjatok kérlek 
ti egyre távolabbról tapsolók 
kik velem haltatok egy kicsit 
most is mint annyiszor 
ti akikért végigéltem 
annyi keserű életet 
és annyi de annyi gyönyörű halált 

jó éjszakát 

(Elhangzott 1977. december 10-én, a 
szerző felolvasásában) 

sokszor próbáltam de ennyire 
még sohasem sikerült csehov 
se írhatta volna különbül 
itt szülővárosomban 
egy hotelszobában 
a bemutató előestéjén 
gyönyörű gyönyörű akár 
ezek a nők itt 
az ágyam körül 
mennyien vannak istenem 
és mind fehérben 

KÁNYÁDI SÁNDOR 
VERNISSZÁZS 
(K. L.-nak szeretettel) 

a képeiket fölaggatták 
a verseiket fölolvasták 
kvartettet is játszottak volna 
pedig csak hárman voltak 
és álltak aztán 
álldogáltunk mindannyian 
kalaplevéve 
akár egy temetésen 
(1976) 



PUSZTAI JÁNOS 
MADARASSY 
FESTMÉNYEI 

Nemrég átmentünk Madarassy 
György műtermébe, a Wagner-villa 
egyik kis emeleti szobájába, ő (együtt 
érkeztünk) buzgón begyújtott pet
róleumkályhájába, mi nézelőd
tünk; a falakon természetesen képek 
függtek: meghökkent, merengő, vi
gyorgó, somolygó bohócok, szürke 
hasábok (ingatag sziklák) között 
nyüzsgő emberkék, tűzpiros lények, 
tyúkláb-csokor alakú fák, dobozhá
zak, illemhelyek, szószékek, vérpa
dok, virágok, anyák, gyermekek, 
zenészek és megint bohócok; a virá
gok halk tűzijátékok, az anyák sze
líd szűzmáriák, a gyermekek konok 
jézusok, a zenészek vérszegény fana
tikusok, a bohócok varázspálcás 
mágusok, a nagy tehetségű művész 
teremtményei; megdöbbentettek, 
azután megörvendeztettek: Mada-
rassynak máris sikerült kitapinta
nia a világ ütőerét, csak el ne 
veszítené! —gondoltam. Madarassy 
végzett a szertartásos tűzrakással, 
vodkásüveget bontott, melegedjünk 
belül is; megkérdeztem: mi a kon
cepciója? az emberközpontú festé
szet, a szürreal is ta elemekből 
összeálló valóság ábrázolása; volt 
idő, amikor lovak uralták a vásznait; 
hol látott annyi lovat Nagybányán? 
talán csak nem a Gellért utcában 
az aszfalton?; festékes dobozokon 
poroszkáló, lakkozott gipszpari
pára mutatott: OTT, az embernél 
is é rzékenyebb á l la t ; főként : 
tisztább, de menjünk tovább: mit 
jelképeznek festményein ezek a sú
lyos, mégis ingatag hasábok?; a fe
nyegetet tséget , a bezártságot , 
korlátokat, a groteszk létet; a gro
teszkről jut eszembe: egyik mun
káján a győztesen hazatérő csákós 
harcosok zászlólengetve igyekez
nek valami düledező, félereszű, be
tört oldalú, semmivel össze nem 
téveszthető építmény felé; kedvvel 

nevetett a felismerésen; hazakészü-
lődtünk, leereszkedtünk a havas, 
ropogós hegyoldalon, a város felé 
tartottunk, baloldalt az állatkert 
alacsony épületei sö té t le t tek , 
jobboldalt, a Ligetben részegek 
gajdoltak. 
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LANG GUSZTÁV 
SÖVÉR ELEK 
LÍRAI TÁJAI 

Ha egyetlen szóval kellene jellemeznem 
a hangulatot, amely Sövér Elek tájké
peinek láttán elfog, azt mondanám: elé-
gikum. E hangulat külsőségeihez 
hozzátartozik az egyensúly, s e tájképek 
témakezeléséhez hozzátartozik valami 
szelídítés, a hegyvidék monumentalitá
sának, fák, vizek, szelek lehetséges moz
galmasságának az enyhítése az élet 
törékenyebb színfoltjaival; bokrok, vi
rágok, szénakazlak, egyáltalán a felszín 
apró, egyedi jelenségei utasítják háttér
szerepre a táj nagyobb egységeit, térbeli 
tagoltságát. Az eredmény azonban 
mégsem részletszépségekbe feledkező 
idill, impresszionista derű. A festő bizo
nyára azt festi, amit lát, pontosabban: 
úgy festi a tájat, ahogyan látja, s erről az 
ahogyanról színei árulkodnak. E színek 
Sövér Elek képein valami sajátos, meleg 
mélységet nyernek: az ég valamivel mé
lyebb kékséggel hanyatlik a hegyek hul-
lámzó élére; az őszi bokrok 
barnaságában parázsról lopott pír gyul

lad, a hervadó fű, a száradó széna 
bágyadt sárgáján átvillan a nyárias 
ragyogás. A szem, a festő szeme látja 
a színek tárgyias rendjét, a krétát 
fogó kéz ehhez a rendhez igazodik, 
fegyelmezetten és a külvilág előtt 
fejet hajtó tisztelettel, ám belül, a lé
lekben mintha lobbanni és robbanni 
akaró szenvedélyek küldenék szín
üzeneteiket e fegyelembe; mint mi
kor hűvös színekkel festett üveg
ablakon hirtelen átsüt a nyári nap 
heve. 
A visszafogott, a magát a külső rendhez 
alkalmazó szenvedély mindig melankó-
liát sugall, feszültségekről árulkodik. 
Ahogy e tájképeken feszültséget sugall a 
szándék kettőssége: a valóságos, termé
szetes színek visszaadásának s e színek 
líraian szuverén alakításának vágya. 
Mintha e tájképek egyszerre szolgálnák 
a szemérmes rejtezést a természet tár
gyias külszíne mögé s a személyiség ki-
tárulását. Szépségük ebből a vibráló 
feszültségből születik: az ember külső és 
belső világát egybehangolni próbáló kí
sérletéből, a megismerés kifelé és befelé 
egyszerre forduló kettősségéből, mely 
— legalábbis Sövér Elek tájai szerint 
— csak ezt a törékeny egyensúlyt 
ismerheti. 

BORGHIDA ISTVÁN 
JOVIÁN GYÖRGY 
LÉLEKLÁTÁSA 

Jovián György képei nem teljesen 
absztraktok, csak áttételesek. Nem fo-
tografál, nem is az arcon felcsillanó 
fények érdeklik, az ablakon át behulló 
fény vagy a szabad ég alatti finom fény
rezgések, az odavetett reflexek. Jovián 
a lényegre megy, mélyre ás, a lélek 
mélyére. Kitűnő léleklátó, érzékenyen 
tárja fel modellje énjének rejtettebb 
titkait Ezért nem bíbelődik a részle
tekkel; még a különben nagyon kifeje
ző kezeket is elhagyja, s mélyszínű 
háttérből villogtatja fel az arcot, annak 
többnyire drámai kifejezését. A fény
árnyék átmenetek bekötését hallatlan 
érzékenységgel, festői finomsággal 

oldja meg. A drapériát többnyire 
agyafúrt és elfinomult struktúra-játé
kok jellemzik, keleti pompájú csillogó 
anyagérzékeltetéssel. 
Más műveiben városképeket idéz: 
felülnézetben, madártávlatból, más
kor ugyanazon a vásznon több néző
pont — felül- és oldalnézés — válta
kozik, vagy csak a felvillanó fénye
ket látjuk. Alkotása utal ugyan a 
látott vagy a képzeletében kialakí
tott élményre, de ez mind csak elin
dítója egy plasztikai folyamatnak, 
amely festés közben minduntalan 
módosul, mert a már megvalósított 
alakzat, színfolt, struktúra újabbat 
és újabbat von maga után. 
Jovián képei — technikai kivitelben 
(kitűnő festéket használ) — tartó
san dacolnak majd az évszázadok
kal. Remélem, műalkotás-érté
kükben és hírnevükben is, hasonló
képpen. 
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BANNER ZOLTÁN 
TAMÁS PÁL 
MŰVÉSZETÉRŐL 

Tamás Pál — noha abban minden 
más mai művésszel rokon, hogy ő is 
elsősorban környezetét, a való életet és 
saját emlékeit akarja ábrázolni—rég 
a történelembe süllyedt életformák, 
foglalkozások, színterek, tevékenysé
gek, hangulatok közösségi emlékké
peinek az örököse, s abban, ahogy 
ezeket a különböző korú és természe
tű emlékképeket összefűzi, megkom
ponálja, egyetlen egységes művészi 
világ építőanyagává s egyben monda

nivalójává szinkronizálja, ebben nyil
vánul meg művészi egyénisége. S mi
nél többet tud, annak arányában 
közvetíti még érzékenyebben, még 
ösztönösebb kifejezőerővel és bőség
gel a képzelet képi örökségét; a testes 
valóság szellemi háttere tágul leg
újabb munkáiban, s lassan kilép a 
körből, melyben „a minél ügyetle
nebb, annál szebb" törvénye, illetve 
közhelye érvényes. Tamás Pál egyre 
inkább tudatossága révén fedi fel naiv 
művészi képzeletének belső törvény
szerűségeit. 
A művészet honfoglaló útja végtelen. 
És jó, hogy olykor még ma is áthalad 
olyan mesebeli tájakon és emberek 
között, mint amilyenek Tamás Pál 
rézdomborításain felcsillannak. 
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EGYED PÉTER 
AZ IDŐ ÉS A FORMÁK 

Léteznek olyan felületek és léteznek 
olyan terek, amelyek egészükben so
hasem válnak az ember átalakító te
vékenységének céljává, de mégsem 
maradnak ezen a tevékenységen kí
vül. Elhagyott tárgyak, festéknyo
mok és fénycsíkok egy felületen, az 
anyag sebei, repedései, gyermekek 
ákombákomjai, rozsdafoltok — első 
látásra úgy tűnik, hogy a természet 
és az ember tárgyi tevékenységének 
e peremvidéke széthulló foltok, 
alakzatok, formák és viszonyok 
amorf rendszertelensége. Lehet, 
hogy a peremvidék kialakulásakor 
ez így van, de ne gondoljuk, hogy így 
is marad. A nagy Merlin, az idő, 
birtokába veszi a peremvidéket: hó
val és esővel maratja a foltokat, 
rozsdával bomlasztja, patinával tá
madja az anyagot, gombákkal és 
zuzmókkal vetteti le az idegen festé
ket, mélyíti a repedéseket, és lecsi
szolja a széleket, á t rendezi az 
ákombákomok körvonalait, új kont
rasztokat alakít ki. Az idő munkájá
nak eredményeként olyan kromati
kus felületek, térstruktúrák és tér
megfordítások, olyan formaviszo
nyok jönnek létre, amelyekből a 
piktografikus értelem elvonhatja e 
tevékenység technikai szabályait, 
következtethet az azt irányító tör
vényszerűségekre. 
Szabó Béla, aki az idén fejezi be ta
nulmányait a Ion Andreescu Képző
művészeti Főiskola grafika szakán, 

pontosan ezt tette. Az idő nyomába 
szegődött, sikerült felfedeznie azt a 
bizonyos peremvidéket és nem kevés 
munkával elsajátítani az idő piktog
rafikus tevékenységének törvény
szerűségeit, szabályrendszereit és 
korlátait. 
Fotói anyagtanulmányok, a felfedezés 
folyamatának mozzanatai. E fotók 
egyik legfontosabb formaelve egy 
olyan típusú harmónia, amelyből 
hiányzik a célzatosság, hiányzik a ha
gyományos műalkotás elmaradha
tatlan velejárója, az erőszak egy 
bizonyos fajtája, ami éppen abból 
adódik, hogy minden mesterségesen 
létrehozott összhang összetételi, kivá
lasztási, középponti, gravitációs és 
szimmetriaszabályok eredménye. 
Hogy Szabó Béla valóban megértette 
a nagy Merlin piktográfiájának lénye
gét, annak bizonyítékai grafikái, azok 
ugyanis éppen e természetes, erőszak
mentes harmóniával jellemezhetők. 
Nem valamiféle objektivizmusról van 
itt szó, hanem az elemekkel folyama
tosan, azoktárgyi lényegének, kroma
tikus és dinamikus sajátosságainak 
megfelelően végzett munkáról. Ponto
san, ahogy az idő teszi a formákkal, 
állandó és bensőséges folyamatban 
saját elemeivel, amelyek végső soron 
saját formaátlényegítései. 
Mivel az időtől tanult, megleste 
Merlint. Szabó Béla ezután a legfon
tosabbra összpontosíthat: számára 
a matéria nem korlátozás többé, ha
nem lehetőség. És bár amit itt látha
tunk, kezdet, már tudjuk, melyik az 
a formavilág, amelyet az anyag epi
dermiszén túlról ő fog nekünk köz
vetíteni. 



BALÁZS IMRE 
AZ ÖNFELEDT 
JÁTÉKOS KEDV 

...A Buja formák címet viselő rajzsoro
zat Nagy Pál eddigi művészetében 
olyan kitérő, amelyhez fogható jellegé
ben, kutatási céljában már van. Több 
is. Alkotói karakterének örök elégedet
lensége közismert. Most is csak e belső 
kényszer rabjaként tesz, látszólag, ek
kora kitérőt Ezt is csak festé-szetének 
eddigi állapotával szemben érezzük, 
hiszen híre-hamva sincs annak ismert 
eredményeinek, jól körülhatárolt, sta
bil tartalmi avagy formai jellegének. 
Csak világlátását, életvizsgálódásainak 
nyugtalanságát hozza abból. 
E lapok tiszta grafikai jelei mögött 
nem találunk rá a művészt régóta 
foglalkoztató gondolati csomópon
tokra. Ezzel szemben mostani törek
vése is világos: nincs számára 
fontosabb, mint a vonal, ami két pont 

között húzódik. Ennek egyértelmű 
megfogalmazása. Amely ha időben 
nézzük, akkor években mérhető, 
mert a több száz darabból összeálló 
sorozat a pálya egészében is jelentős 
eredmény. Úgy vizsgálja, alakítja ed
digi tapasztalatait a vonalról, hogy 
ezzel más következtetésekre jut: ha a 
forma részeként is taglalja, de első
sorban „hajlékony" voltát bizonyít
ja, abba az irányba viszi tekinte
tünket, amerre, amilyen sokfelé ha
ladhat a vonal. Az egymás mellett 
haladásukkal avagy eltávolodásuk
kal éreztetvén a forma magasodó 
avagy mélyülő pontjait. Szemléleté
ben helyenként az op-arthoz közelít, 
eredményei azonban más irányba 
mutatnak. 
Rajzai láttán jutunk végül is az álta
la megcélzott szándék felismeréséig, 
amelynek lényege: a forma az embe
ri test formaegységében; de egy 
újabb harmónia megsejtett útján. 
És még valami: a művészetben rejlő 
játékösztön „komoly" jellegére is fi
gyelmez. 
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MURÁDIN JENŐ 
UTAK A GRAFIKÁBAN 

Feszt László azok között van, kiknek 
egész alkotói tevékenysége a grafika 
magas művészi szinten művelt tech
nikáira alapoz. Önmegvalósítása út
jában és eszközeiben tanulságos e 
művész pályája. Kísérletezőkedvé
vel, hozzáértésével (miért ne írhatnám 
le: kiváló manualitásával, ezermes
ter voltával) bizonyította, hogy a gra
fika nagykorúsodása a technikai 
inventivitás síkján is messzemenően 
próbára teszi a művészt. Nincs olyan 
alkotónk, aki ma jobban értene a 
technikák már-már áttekinthetet
lenné vált sokféleségéhez, mint Feszt 

László. Főiskolai tanári működése 
pedig éppen abban lett különösen 
gyümölcsöző, hogy diáknemzedé
kekkel osztotta meg tudását és jár
tasságát. 
Feszt László grafikája mindenek
előtt technikai tökéletességével nyű
gözi le nézőit. Nincs félresikerült 
levonat, dadogó bizonytalanság. Ám 
a technikai fölény talán az elsiváro-
sodás veszélyét is hordozná, ha jel
képértékekre alapozó lapjait nem 
váltogatná olykor egészen líraiak
kal is. Rézkarcainak, kollográfiái-
nak, metszeteinek képzeletben 
sorozattá összeilleszthető lapjai va
lóban így csoportosíthatók: a „gon
dolati" grafika termékeire és az 
ünnep, az öröm, a tiszta líra költe
ményeire. 

HERÉDI GUSZTÁV 
HORESCU JÁNOS 
ÜZENETE 

Horescu Jánosnak a Tordai és a 
Györgyfalvi út eleje, a régi Piski-híd és 
Agyagdomb utca, a hajdani szegény
negyed sikátorai, viskói alkották ifjú
sága környezetét, s voltak első 
látnivalói. Ezzel is magyarázható, hogy 
habár Budapesten tanult, s élete máso

dik felét ott élte, igen sok vásznán 
jelenik meg a hazai táj s — mint 
városi embernél — főleg a városkép, 
legyen szó Konstancáról vagy az 
enyedi várról, a Bethlen-bástyáról 
vagy a régi Lépcső utcáról. Ez utóbbi 
képei egyúttal művészi dokumentu
mok is: olyan kerületeket, nyomorta
nyákat mutatnak be, amelyeket a 
fejlődés már eltakarított az útból. 
Összegezésként: Horescu tárlata a ki 
nem érlelt, meg nem állapodott, de 
tehetséges és őszinte kutatás-keresés 
üzenetét hordozza. 



SYLVESTER LAJOS 
CSERNÁTONI 
CSEREFÁK 

Haszmann József, a felső-háromszé
ki tájmúzeum-alapító Haszmann 
Pali bácsi fia, egy szekérnyi csere fá
val érkezett a csernátoni Cseh-portá-
ról Kolozsvárra. Félszáz munkáját 
válogatta össze a fuvarra — faragott 
bölcsőt, kopját, guzsalyakat, kendő
szeget, asztalt és széket, saroktékát és 
néhány figurális alkotást —, hogy 
ezeket a Korunk Galéria szervezői
nek, barátainak figyelmébe ajánlja. 
Ez a tölgyfák társaságában nevelke
dett fiatalember gyermekded féle
lemmel fogadta a rangos meghívást, 
hol a kolozsvári népek kényes ízlésé
től rettegve, hol a válogatás kényszer
zubbonyában vergődve. Mert a 
falusi házak, városi lakások, iskolák, 
templomok és csemetekertek előtt 
strázsáló közel száz monumentális 
faragott székely kapu közül egyet 
sem rakhatott föl arra a bizonyos 

szekérre; a Haszmann-porta keríté
sét támogató faragott szobrokat és a 
Bod Péter magyarigeni vagy a Pápai 
Páriz Ferenc nagyenyedi faragott 
fejfáját sem állíthatta a Korunk szer
kesztőinek íróasztala mellé. A mu
landót konok szekercecsapásokkal 
maradandóvá változtató csernátoni 
faragó ember alkotói szándéka úgy 
sikeredett, hogy maga sem tehet sem
mit értük, sem ellenük: ott állnak, 
elmozdíthatatlanul, ott eresztettek 
gyökeret, kitéphetetlenül, ahová 
ezeket tervezte. És itt áll most 
Haszmann József ötven apró mun-
kácskája között zavartan, mint gro
teszk szobrai némelyike, otthon és 
messziföldön számon tartott meg
szállottként, aki minden munkájával 
a céltudatos funkcionalitást állítja 
kapunk elé, vagy invitálja lakásunk
ba, és aki úgy keresi a fában rejtőző 
lehetőségeket, hogy monumentális 
népi díszítőművészetünk századok 
szél- és esőverését állja, ízlésváltozá
sait is túlélje, és kisplasztikájában 
bonyolult és elvont tartalmak, érzel
mek kifejezésének képességéről is 
meggyőzzön bennünket. 



Szolnay Sándor: Önarckép 

E. SZABÓ ILONA 
SZOLNAY 
ÖNARCKÉPEI 

Az önarckép mindig napló is. Ön
vizsgálat, sorsfaggatás, számadás. 
Nincs művész, aki ne próbálta volna, 
csak ki gyakrabban, ki ritkábban 
fordul a tükréhez. 
Szolnay Sándor életművében körül
belül huszonöt önarcképről tudunk. 
Kilencnek nyomát vesztettük, de 
ismerjük egy egészen korai önábrá-
zolását, és múzeumba került a soro
zat legutolsó darabja. 
A nyitott napló kezdő darabja az 
egyetlen, amelyről fenntartás nélküli 
örömet olvashatunk le: túl háborún, 
fogságon, tüdővérzéseken, végre foly
tatja tanulmányait! Nem kesereg hát 
az elveszett éveken, hanem bizako

dik, és terveket sző a ragyogó nagy
bányai őszben. Nyelvezete még ki
forratlan, ösztönösen alakul hát a 
kép vidám színakkordja, bizonyíté
kul kiegyensúlyozott egyéniségének, 
fény utáni vágyakozásának. 
Eszközei tudatosodásával, palettájá
nak érésével átmenetileg beborul 
ugyan a színvilága, mivel ugyanak
kor az erdélyi művésztársadalom 
gondját próbálja magáévá tenni. 
Magabízó akarat, felelősségtudat ol
vasható az 1930-ban festett Kalapos 
önarckép és az 1932-beIi Önarckép 
napraforgóval című vásznairól. Utób
bit azonban nyomon követi egy me
grázóan szomorú, az Önarckép 
csíkos sapkával. Keresetlenül, vattás 
melegítőben és nyitott nyakú ingben, 
borostásan látjuk. Oly kevés eszköz
zel festi meg magát, könnyedén és 
mégis hangsúlyosan, hogy tekinteté
től nem tudunk szabadulni. Kudar
cokon, nyomasztó körülmények 

Orosz Lujza fellépése a Szolnay-kiállíláson 

A Szolnay-kiállítás közönségéből (az első 
sor közepén Nagy István karnagy, tőle 
jobbra Szabó T. Attila) 

szorításán kívül ez a kis kép még 
valamiről beszél a nézőnek. Arról, 
hogy festője, aki úgy vágyott Pá
rizsba, de betegsége miatt akkor sem 
juthatott oda, mikor a sors tálcán 
kínálta számára az utat, ez a fizikai 
mozgásában annyira korlátozott 
művész milyen távlatokat tudott 
szellemével befogni, s jobban ismerte 
Cézanne-t, biztosabban magáévá tet
te az elveit — amelyek az egész XX. 
századi európai piktúra alapját ké
pezik —, mint egynémely Julien 
Akadémián tanult kortársa. S még 
csodálatosabb, hogy pár év múltán a 
kisvárosi magányban, anyagi gon
dok közt, szavakkal lázad ugyan sor
sa ellen, de képeit egyre több fénnyel 
itatja át. Megfesti magát nemegyszer 
törődött-fáradtan, kopottan, azon
ban ha mégoly szegénységet ábrázol, 
a képnek akkor is zenéje van. Ritmu
sa, szerkezetének felépítése pontos és 
szigorú, de felszíne játékos, könnye-

Ruha István hegedül 

dén szárnyaló. Az egyik legérdeke-
sebbiken, az Önarckép az ablakban 
címűn maga a portré — fagyoskodó, 
piros kötött sapkás fej — csendéleti 
elemként nyitott ablakba van állítva, 
előtte az asztalon virág, teáskanna, a 
hátteret pedig a sétatéri fák lombja 
képezi, fülledt kánikulai napsütés
ben. Ez az ellentét nagyobb erővel 
hangsúlyozza ki, uralkodóvá teszi a 
szemek éberen figyelő, kutató tekin
tetét. 
Utolsó önarcképe a háború utáni ne
héz évek szenvedésének mélypontján 
készült, amikor sorsa — életében im
már harmadszor — könyvtárától 
megválni kényszerítette. Megdöb
bentő, kétségbeesett tekintete miatt 
barátai „a nagy vádirat"-nak mond
ták, de minden feszültség, zaklatott-
ság ellenére, ami a képen vibrál, a 
fénynek, a szépségnek, életigenlés
nek a tündöklése emeli művészi ma
gaslatra. 
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BALOGH FERENC 
DEBRECZENI LÁSZLÓ 
TUDATALAKÍTÓ 
GRAFIKÁJA 

A hagyományok kutatása, rajzos rög
zítése, tudatosítása, ápolása, teremtő 
alkalmazása és állandó igénylése 
Debreczeni Lászlót az elkötelezett ízlés 
harcos egyéniségévé avatta egy követ
kezetesen végigjárt fél évszázados élet-
úton á t 
A rövid számbavétel is meggyőz e 
munkásság sokoldalúságáról és a ben
ne rejtőző egységről: több mint ötszáz 
falu műemlék templomának helyszíni 
vizsgálata, felmérése, leírása, rajzos 
megörökítése; több mint száz újság
cikk, kritika és népszerűsítő írás az 
erdélyi művészet témaköréből; restau
rálási tervek, új épületek, bútorok és 
belső dekorációk tervezése, összesen 
száz esetben; mintegy háromszáz 
szakvéleményezés, ajánlás, útmutatás 
és előírás restaurálási tervek elbírálá
sakor vagy előkészítésekor. 
Mindezek ellenére is elmondható, hogy 
elképzeléseit Debreczeni László csak 
részleteiben valósította meg, tudásá
nak csupán töredéke jutott a köztudat
ba, de ez nem kisebbíti építészeti 
kisgrafikájának a húszas évek végétől 
érezhető tudatalakító hatását, amellyel 
Kós Károly nyomdokaiba lépett — 
azóta is csak egyedül 
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KIRÁLY LÁSZLÓ 
A BRONZ SZERETI 
MESTERÉT 

Bronztárgyakat, -érméket, -szobro
kat nézve-tapintva mindig föltámad 
bennem az érzés: milyen jó a bronzot 
nézni is, tapintani is! Miért van ez 
így? Talán azért, mert a bronzban 
ingathatatlan nyugalom van, állan
dóság és erő. Tompa fényében mint
ha az öröklét engedné felénk villanni 
egy-két sugarát — már ha elfogad
juk, hogy az öröklét némi fényt is 
jelent... Megvan benne az, ami a nagy-
igyekezettel bronzszínűre patinázott 
gipszből végérvényesen hiányzik. A 
gipsz mindenáron bronznak akar 
mutatkozni, de a bronzban van vala
mi utánozhatatlan bölcs belső ragyo
gás. És a bizonyosság: ez az anyag 
nem csap be soha! Klasszikus anyag, 
ezerszer kipróbált, megbízható. Hoz
zá méltó üzenetet illik hát rábízni. 
Tőrös Gábor sem tesz egyebet akkor, 
amikor azoknak arca-mását önti 
bronzba, akikről úgy érzi, úgy tudja: 
kitörölhetetlenek emlékeinkből, em
lékük kitörölhetetlen az életünkből, 
akiknek sorsa, küzdelme, teljesítmé
nye kötelességekre figyelmeztető és 
mégis megnyugtató példa — vagy 
amikor azokat a kortársait részesíti 
e kitüntetésben, akikkel valamiféle 
szellemi közösséget érez. És bár soro
zata még éppen csak elkezdődött — 
teljes, gondolom, nem is lehet soha 
—, annyit máris örömmel vehetünk 
tudomásul: a bronz szereti mesterét 
az ő esetében — fogadjuk el a fura 
ötletet —, és mert szereti, segíti is. 
Okos és komoly Zrínyi tekint reánk 
őrző, férfias tekintettel, meggyőző és 
nem parancsoló; vén pát r iárka 
Tolsztoj, kihez bizalommal fordul
hatunk, mert szavai vannak minden 
kétségbeesésünkre; a poéta Balassi, 
akiről tudomásul kell vennünk, ha 
eddig ez meg nem történt volna, hogy 
csupán a verseiből felderengő arca az 
igazi; a csupa-láng kölyök-Petőfi, aki 
nem volt az a szép és jólfésült ifjú, 

ahogyan sokakban él — de hát nem 
is volt szüksége erre; az élettel tusa
kodó Kós, aki mindenből csak annyit 
tartott meg magának, amennyi épp 
élni elég, minden egyebet nekünk 
adott; és végül a remeklés, a lehunyt 
szemű — s mert lehunyt szemű, így 
páratlan — Ady. A sort folytathat
nánk, de félős hogy illetlenül hosszú
ra nyúlna e bölcselkedés. Annyit még 
említsünk föl talán: vagyunk néhá
nyan, akik tudjuk, hogy Tőrös Gá
bor egyik legkitűnőbb szobrászunk. 



BANNER ZOLTÁN 
TÁJAK ÖNFÉNYBEN 
(vagy: a szépfestés értelme) 

Maniu tájkompozíciói korunk egyik 
legtragikusabb törésvonala mentén 
feküsznek: az embertől távolodó ter
mészet, a természetből távolodó 
összhang s a harmóniától, összhang
tól távolodó ember nyugtalanságát, 
hármas dilemmáját kevesen élik át 
nála intenzívebben. Számára e kont
rasztok és konfliktusok gyűjtőlen
cséje: a falusi, patriarkális létforma 
felbomlása. S a kisparaszti életforma 
szilánkokra hullását szinte apokalip
tikus látomásokká nagyítja — hogy 
minél kivehetőbben, élesebben mu
tatkozzék meg a mind több régi dol
gon átlépő századvégi emberiség 
veszteségeinek a láthatatlan, tehát 
lelki-szellemi-értékbeli dimenziója. 
Festészete egyszerre megőrző és hely
reállító tevékenység. Ezért követi 
művészettörténeti elődei és kortársai 
— a hajdani holland kismesterek, a 
tegnapi szürrealisták és a mai szuper
naturalisták — példáját: a valóságos 
részletszépségek kidolgozottságával 
(egyben saját, kivételes rajzoló és fes
tői tudásának előítélet nélküli latba 
vetésével), tehát a formai tökély és 
hasonlóság parancsoló voltával 
(vagy ellenkezőleg: éppen a sérült, 
roncsolt, hiányos forma kiáltó sebhe
lyességével) visszahelyezi (illetve 
megerősíti) a nézőt az átélhetőség, az 
átélés, a kép összes történéseibe való 
minél akadálymentesebb bekapcso
lódás állapotába. S azzal a bizonyos 
szenvedélyes megvilágítással, amely-
lyel képeit kiemeli a látványfestés, a 
naturalista érzékelés köréből, egyút
tal túl is vezeti pillantásunkat, képze
letünket a részletek élethűségén, s 
figyelmünket a legmellőzöttebb, de 
az egyetlen legyőzhetetlen nagyhata
lom: a művészet örök újrateremtő 
lehetőségeire és funkcióira irányítja. 



Erdős I. Pál: Győzelem 

UTAZÁSOK 
(Erdős Imre Pál válaszol 
a rádióriporter kérdéseire, 
1979 júniusában) 

Muzsnay Magda: Mi fűzi Kolozsvár
hoz? 
E.I.P.: Hát sok minden, ami szép: 
barátok, képzőművészek, írók, és 
mint a Képzőművészeti Szövetség 
egyik vezetője, felelek is, hogy úgy 
mondjam, a kolozsvári képzőmű
vészeti életért. Örömmel jöttem 
megint vissza, ezelőtt három évvel 
voltam utoljára, amikor a gyűjte
ményes kiállításom volt, és most a 

Korunk — s elsősorban jó bará
tom, Kántor Lajos — megtisztelt 
avval, hogy meghívott egy olyan 
anyaggal, amivel most először mu
tatkozom be. Görögországi úti él
ményeimről van szó. Persze, nem 
tájleírás, hanem mindent, ami eszem
be jutott Görögországról, azt úgy 
papírra vetettem. 
M. M.: Egy ilyen élmény mennyi 
ideig érlelődik a művészben? 
E. I. P.: Tavaly ősszel voltam Görög
országban, és az idén, körülbelül fe
bruár-márciusban készültek el ezek 
a munkák. Előtte voltam Magyar
országon egy kulturális szerződést 
aláírni, s utána érlelődtek meg ben
nem ezek a dolgok. Ott sokat beszél

gettünk Görögországról egyes kollé-
gákkal. 
M M : Szándékszik valahova még el
vinni ezt az anyagot, van-e meghívása? 
E. I. P.: Megharagudott az én szülő
megyém, hogy nem ott állítottam ki 
először... több mint valószínű tehát, 
hogy bemutatom Szatmáron, majd 
Váradon és talán Bukarestben. 
M M : Nyár van, ilyenkor az embe
rek inkább aziránt érdeklődnek, 
hogy milyen lesz a pihenőszabadság. 
Van-e ilyen Erdős Imre Pálnak? 
E. I. P.: Hogyne, jövő héten, mint a 
Szövetség alelnöke, elmegyek Nagy
váradra, Sepsiszentgyörgyre, Nagy
bányára, Brassóba, és megnézem, 
mit csinálnak a kollégák... 
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Kozma Erzsébet: Harcoló kakasok 

NAGY OLGA 
RENDHAGYÓAN 
HAGYOMÁNYOS 

„Honnan járják, honnan hozták? 
Honnan e mozdulat-ország?" — kér
dezi Kányádi Sándor híres versében, a 
Fekete-pirosban. És kérdezzük mi is, 
amikor Kozma Erzsébet szőnyegeit 
nézzük, aki harcoló meg futó kakasai
ban olyannyira egyéni — mondjuk így 
—, rendhagyó. S aki, ha jobban meg
vizsgáljuk eme rendhagyóságát, vala
hol nagyon is hagyományos. 
Nemcsak munkájában, életében is kí
sért eme ellentmondásosság. 
Csak huszonnyolc éves, a legfiatalabb 
nemzedékhez tartozik, amely tanulhat 
és tanul, ha tehetséges—de szülei csak 
nyolc elemi osztályt végeztettek el vele. 
Édesanyja nagy szövőasszony volt, de 
a gyergyóremetei család már az 1940-
es években Szászrégenbe költözik, a 
szövésben a hagyomány megszakad. 
Édesanyja meghalt, még mielőtt Er
zsikét megtaníthatta volna szőni, csu
pán kisgyermek korából maradt 
emlékei vannak édesanyja mesterségé
ről. És mégis, édesanyja indítja el pá
lyáján: a ládafiában maradt szőttesek 
jelentik számára az életre szóló ihletet. 
De nem csak ez. Nagy Imre házában, 
akinek nagyanyja és utána édesanyja 

is hűséges rendbentartója volt, 
meglátja Kasza Anna hagyományos
ságból ihletődött rongyszőnyegeit. 
„Mikor megláttam, hajlamosnak 
éreztem magam, hogy ilyet szőjek én 
is. Csakhogy én nem rongyból, ha
nem gyapjúból. Aztán: meg is lehet 
mozgatni az anyagot." — Ezt mond
ja első nagy élményéről, mely ezelőtt 
öt évvel elindítja a szövésben. És 
csakugyan: szőnyegein megmozdult 
az anyag: a kakasok harcolnak és 
futnak; a táncoló leányok is mozog
nak; a fészkére szálló gólya etetni 
készül fiókáit, ezek a nyakukat nyújt
ják anyjuk csőre felé. Szőnyegeiben 
mozgás van és lendület. 

JÓZSA JÁNOS 
KORONDRÓL 

(Muzsnay Magda rádióinterjújából, 
1979. szeptember) 

M. M.: Milyen érzés itt Kolozsváron, a 
Korunk Galériában jelentkezni? 
J. J.: Nagyon jó érzés. És nagyon jól 
érzem magamat költő és író emberek 
között, ez tanulságos, és tanulni lehet 
mindenkitől valamit. 
M M : Mielőtt Kolozsvárra jött volna, 
hol állított ki? 
J. J.: Bukarestben, a Petőfi Házban 
volt az utolsó egyéni kiállításom, nagy 
sikernek örvendtem, vásárlók is vol
tak, meg... 
M. M.: Tehát jelentsük is itt be most, 
hogy ez a kiállítás eladással egybekö
tött? Körülbelül hány tárgyat hozott? 
J. J.: Hát biztos van vagy kétszáz
ötven... Régi korondi mázatlan fazék
tól a legújabb, a legmodernebb 
kerámiáig minden megtalálható itten. 
Vannak bokályok, tányérok, tálak, 
amik régi időben használati tálak vol
tak, levesestálak, gyümölcsöstálak... 
M M : A maga családjában hány ge
nerációig megy vissza a fazekasság? 
J. J.: Tudtommal visszamenőleg 
minden ősünk fazekas és szegény em
ber, semmije sem voit, a régi időben 
nagyon nem ment, nem vásároltak, s 

ha vásárolták is a használati tárgya
kat, nagyon kevés pénzért, nagyon 
olcsón adták, amiből éppen hogy 
mondjuk a családot fenn lehetett tar
tani; de dédnagyapámtól visszame
nőleg az összes mind használati 
edény készítő. 
M. M.: Maradtak-e fenn birtokában 
olyan darabok, amelyeket a dédnagy-
apja, esetleg a nagyapja készített, te
hát volt-e honnan átvenni a motívu
mokat? 
J. J.: Örökölni nem örököltem ilyen 
régi edényeket, sőt más tárgyakat 
sem, de gyűjtéssel foglalkoztam tíz 
éven keresztül a Székelyföldön. 



KÁNTOR LAJOS 
ARCOK, KEZEK 

Nincs abban semmi rendkívüli — 
még a nonfiguratív teljesítmények és 
lehetőségek ismeretében sem —, 
hogy a szobrász visszatér az emberi 
archoz, különös szerepet juttat a kéz
nek. S ha költőt mintáz meg, kétsze
resen igazat adhatunk neki: a verset, 
a vers teremtőjét honnan közelíthet
nénk meg jobban, mint éppen az arc 
s a kéz párosa felől? Tirnován Vid, a 
kolozsvári szobrász pontosan tudja 
— vagy inkább érzi ezt; olyannyira, 
hogy új „faképein" — festett és fara
gott deszkáin — mindent alárendel 
az arcnak és a kéznek. A Szabédi-
kompozíción például áhítattal tart
ják az ujjak a könyvet mint féltett 
kincset, szentséget. Nagy László arca 
a virágot tartó kéz fölé hajlik; fájda
lom és szépség itt egyet jelent. Móricz 
Zsigmond két keze súlyosan nyug
szik a papíron, az élet gazdagsága és 
terhe ad tartalmat ama bizonyos 
„móriczi realizmusnak". S tovább 
nézve Tirnován Vid megmintázott 
modelljeit (Szilágyi Domokost, 
Asztalos Istvánt, Sütő Andrást, Ko
csis Istvánt vagy éppen az erdélyi 
klasszikusokat), meggyőződhetünk 
róla, hogy az irodalmat mélyen értő 
és valóban átérző szobrász munkái
val állunk szemben. Sőt, továbbmen
ve, és megtoldva a nemzedéktárs 
festő, Balázs Imre gondolatmenetét, 
aki Tirnován korábbi szobrai alap
ján egy sajátos jelrendszer kialakítá
sáról, „mai totemek" teremtéséről 
beszél, megkockáztatom az állítást: 
ezek a festett-faragott (mélyített) 
deszkák, faképek sem jelentenek ki
vételt, ezek is e sajátos jelrendszer
hez tartoznak, s nem egy közülük 
ugyancsak megérdemli a „mai to
tem" elnevezést. 

Szabédi László 
Sütő András 
Asztalos István 
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AUREL CIUPE — 
KAPCSOLATAIRÓL 
A KORUNKKAL 

(Rádióinterjú-részlet, 1979. novem
ber 10.) 

Muzsnay Magda: Megkérném Aurel 
Ciupe mestert, hogy egészítse ki a 
bevezetőben elhangzottakat. Hallot
tuk, hogy most ötven éve jelent meg 
egy cikke a régi Korunkban... 
A. C : Nagyon jó barátságban vol
tam Gaál Gáborral. A New York ká
véházban mindennap találkoztunk 
az írók és művészek asztalánál. Egy 
alkalommal szóba került a képzőmű
vészet problémája, s akkor Gaál Gá
bor felszólított, hogy mindazt, amit 
én ott az asztalnál elmeséltem, írjam 
le. Le is írtam, és le is közölték. Ter
mészetesen továbbra is személyes 
kapcsolatban voltam a Korunkkal 
az asztaltársaság összes tagjaival, de 
a Korunkba nem írtam. írtam vi
szont a Helikonba, vagy két ízben, 
azután a Societatea de Mîineba. De 
hát sose tekintettem magamat se író
nak, se művészettörténésznek, se kri
tikusnak, viszont amikor szükségét 
éreztem, hogy bizonyos dolgokat 

közöljek, hát azt papirosra vetet
tem... 
M. M : Beszélne a legfrissebb képei
ről, a szárhegyiekről? 
A. C : Nekem élmény volt Szárhegy. 
Első ízben vettem részt egy ilyen al
kotási táborban, Balla Jóska bará
tom ösztönzésére, aki már több éve 
jár oda, és hát elfogadtam az ő aján
lását, és Zöld Lajos, a tábor igazga
tójának a meghívására el is mentem. 
Mondhatom, nagy élmény volt, és 
ami még sose történt meg velem, 
hogy húsz munkanap alatt — mert 
harminc napig voltunk ottan, de ki
lenc napig esett az eső, szóval nem 
lehetett dolgozni — tíz képet megfes
sek. Ragyogó vidék, a tábor remekül 
van megszervezve, minden kénye
lemről gondoskodnak, s a táj úgy
szólván ott van az ember orra előtt. 
Én már a nyolcvan évemmel nehezen 
mozgok, és nekem nagyon fontos az, 
hogy ne kelljen kilométereket gyalo
golnom a témáért. 
M. M : Emlegette a nyolcvan évet a 
mester. Készül-e már egy gyűjtemé
nyes kiállításra? 
A. C : Szó van róla, hogy jövőre, 
március-április hónapokban a buka
resti Nemzeti Galéria egy nagyobb 
gyűjteményes kiállítást rendez mun
káimból. Most azon dolgozunk, hogy 
összeszedjük az anyagot... 



MEZEI JÓZSEF 
DAMÓ ISTVÁN 
GRAFIKUSI INDULÁSA 

A Bánk bán, Az ember tragédiája 
témáira, François Villon-, Szilágyi 
Domokos- és Marin Sorescu-té-
mákra készült i l lusztrációkkal 
ajánlja magát a Korunk Galéria közön
ségének figyelmébe Damó István, a 
bukaresti képzőművészeti főiskola 
grafika szakának 1979-es végzettje. 
Régebben megszokott volt az effajta 
grafikusi indulás. Ma sem különös, 
ámbár a XX. század utolsó harmadá
ban érvényes íratlan szabályok sze
rint csakúgy táblaképekkel szerezhet 
személyének elismerést, súlyt és ran
got a szakmában egy grafikus, mint 
festő pályatársa. 
Damó István nyilvánvalóan tisztá
ban van a helyzettel, hiszen illusztrá
ciói valójában táblakép-grafikák. 
Még akkor is azok, ha arra vallanak, 
hogy Damó meghajlik az írói-költői 
szuverenitás előtt, nem restell haso
nulni a választott szerzőhöz és a kor
hoz, mely a műben tükröződik, 
vagyis feladatának tartja, hogy ele
get tegyen az illusztrátori kötelessé
geknek. Abból, ahogyan cikluson
ként objektívet váltva el tud mélyed
ni egy-egy új világ felfedezésében, 
felfedező tolmácsolásában, nemcsak 
rokonszenves magatartásbeli szerény
sége, önmaga iránti szigora tűnik ki, 
hanem feldereng alkotói hitvallása is. 





MÁRTON ÁRPÁD 

Régóta várunk Kolozsvárra, szíve
sen látunk és nézzük újra munkáid, 
s a hosszú várakozás — mint elvár
tuk — sok örömet és kellemes elégté
tel-érzést váltott ki: ez férfimunka! 
— kedves „kenyeres"-pajtás! 

STARMÜLLER GÉZA 
A csíkszeredai Matematika—Fizika 
Líceum 46 utolsóéves diákja és a kí
sérő tanárok szeretettel köszöntik itt 
Kolozsvárott csíkszeredai tanárukat 
és kollégájukat, s szívből gratulálnak 
szép munkáiért. 

70 



...Kósa-Huba anyagával, a fával, kő
vel, márvánnyal és agyaggal a jóság, 
a szépség, a tisztaság és az igazság 
eszményeinek kifejezéséért küzd. Az 
ilyen értelmű eszménykeresés és az 
ilyen eszményekben való hit elsősor-
ban női alakjaiban jelentkezik. A kö
zépkori gótika világára emlékeztető 
nyúlánk női alakjaiban semmi sincs 
a ma hatásvadászó, olcsó erotikájá
ból. A finoman égre törő vonalak len-
dületéből a belső összhang árad 
felénk, és bennük rejlik, belőlük sejlik 
fel az a ma korszerűtlennek bélyeg
zett hitvallás, hogy a női szeretet, fi
nomság és gyöngédség minden 
ellenkező tapasztalat dacára szebbé 
és jobbá teheti ezt az emberi és mű
vészi eszményekben oly szegény, ka
vargó világot. Édesanyja vagy az ifjú 
anya szobra, a deákleány vagy a falusi 
leány alakja, sok-sok madonnája a nő 
jobbik énjében való hit fába, kőbe, 
márványba faragott bizonyságaként 
ilyen értelemben tanúskodik a szobrász 
emberi és művészi eszményvilágáról 
Éppen ezért az előbb kifejtett gondo
latnak nem ellentmondó megállapítás 
az, hogy a Korunk Galéria kiállításai
nak immár tekintélyes sorában Kósa-
Huba mostani jelentkezése a már-már 
feledésbe hanyatló eszmények felcsil-
lantásával mégiscsak új útkeresés a 
szebb, emberibb jövő felé. 

SZABÓ T. ATTILA 
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Barcsay Jenő: Fekvő alak 

KÁNTOR LAJOS 
BARCSAY 

Ebből a rendkívüli művészi gazdag
ságból (amely vetekedik a XX. száza
di Európa nem egy nagy életművé
vel!) ezúttal csak a grafikus munkái
ból mutathatunk be néhányat, ma
gángyűjtemények féltve őrzött 
darabjait — a szülőföld erejének bi
zonyságaként. E rajzok és rézkarcok 
többsége ugyanis a mezőségi tájat 
őrzi, itt születtek és ide tértek vissza, 
magukkal hozva Barcsay Jenő végte
len szeretetét, aggályos és mégis 
nagyvonalú gondosságát. Ugyanak
kor az alkotói műhelyhez is közelebb 
kerülünk általuk — közel ötven évet 
fognak át ezek a rézkarcok és ceruza
rajzok —, közelebb annak a megsej
téséhez, hogy mit jelent ez a tisztelet
tel ejtett név: Barcsay... 



» 

!» 

Barabás Miklós portréja 

BENKŐ SAMU 
PANTEON 
avagy képes csarnoka 
hatvan főembernek... 

Nem rejtekhely a történelem, ahol a 
művész nyugodalmasan merenghet 
az emberi természet szépségén vagy 
rútságán, s hátat fordítva korának 
elmélkedhetik az élet értékeinek her-
vadhatatlansága vagy mulandósága 
felett. A múlt sugallatokkal teljes. A 
meglett dolgoknak írásban vagy kép
ben való ábrázolása az idő végtelen
ségéből nagyon is mához szóló 
jelentéseket hüvelyez ki, és ezzel léte
zésünk értelmezésének nyitját adja 
kezünkbe, már ha arcot és cselekede
tet híven ábrázol, ha tiszteli a ténye
ket, ha értékrendje időt állóan 
megbízható, és ha az értelmező min
détig otthonosan mozog az ízlés biro
dalmában. 
E panteonban az arcokat régi meste
rek kézvonásai hitelesítik: ha egyik
másik főemberről nem maradt fenn 
kép, a mű beszél alkotójáról, képze
letünkre bízva az egykori hús-vér 
ember alakjának rajzolgatását. A té
nyekhez való hűség már a válogatás-

Kótsi Patkó János 

ban megmutatkozik. Ki a teremtés
ben, ki az oltalmazásban volt na
gyobb. Persze lehetnének többen is, 
de az is megtörténhetik, hogy az Idő 
ebből a hatvanból is kirostál egyné
melyet. A múltakat megjáró művész 
értékrendje így is hív tükre marad 
annak a tájékozottságnak és érzékeny
ségnek, mellyel nemzedéke a reátes-
tálódott örökséget birtokba vette. 
Érvényes marad csöndes figyelmez
tetése is, hogy ma is, holnap is vala
mennyi rézkarc mögé oda kell 
képzelnünk a kortársak sokaságát, 
akik közül a felmutatott példaember 
kiemelkedett és azt a sok-sok névte
lent, akinek szolgálatában életének 
igaz értelmét megtalálta. 
Történeti kútfők búvárlói és irodal
mi művek fordítói sokszor elmond
ták, mennyit vívódtak, mi sokat 
viaskodtak tárgyukkal és önmaguk
kal, míg megtalálták az egyensúlyt az 
eredeti mű és az azt újrateremtő 
ihlet között. Ízlésük volt az eligazító-
juk. Ez mentette meg őket a másolás 
puszta közvetítő szerepétől és attól, 
hogy a maguk hasonlatosságára 
gyúrják azt, akit éppen egyéniségé
nek egyszeri volta övezett fel a mara
dandósággal. 
A rézre karcolt Hatvan Főember ön
nön nyelvén beszél, és azokra a kér-

A Korunk-alapító Gaál Gábor 

désekre válaszol, melyeket az eszmé
nyeivel szolidáris, ma élő képíró tesz 
fel számára. 
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Meer András fotója 

Meer F. András foglalkozására nézve 
pszichológus. Lélektani tanulmányai 
közben támadt fel tojáshéj-repesztő 
becsvágya. A saját tudományától nem 
tud és nem is akar elszakadni akkor 
sem, amikor tükörreflexben szemléli a 
világot. Témáit nem az életből lesi el, 
műteremben, sokféle fotótechnikai el
járással módolja ki. Művészi szemléle
tétől, intellektuális érdeklődésétől 
idegen a szociofotó. Képteremtő szán
déka fókuszában a forma és a tarta
lom, a test és lélek bonyolult viszonya s 
végső fokon az élet minden titkát ma
gában rejtő Ember áll. 

SZABÓ JÓZSEF 



DITRÓI ERVIN 
KOLORATÚR-TÉMA 
VARIÁCIÓKKAL 

Képei — ha egybevetjük munkássá
gát — nem sokban hasonlítanak egy
másra, néha nagyon is különböznek, 
és nemcsak extrém méreteikben, ha
nem festői felfogásukban is. Ezért 
van és nincs Miklóssy-stílus. Nincs 
Miklóssy-modor, de van Miklóssy-
festészet, aminek közös nevezője a — 
néha démoni jelleget öltő — drámai
ság, az életérzés felfokozása. Ez a fel
fokozás néha átcsap a világ különbö
ző jelenségeinek megjelenítési mód
jára is. Megnyilvánul mind a nagy 
kompozíciókban — árvízkatasztrófa 
vagy csendőrsortűz —, mind egy in
térieur sarkában elhelyezett virág
csendéletben. De míg a nagy vászna
kon — látszólag vagy valóban — el
sősorban a tematika és a rendezés 
hordozza a drámaiságot, ezekben a 
„kompozíciórészletekben" vagy (ré
gen a történelmi kompozíciók mellett 
szekunder-műfajnak tekintett) táj
képekben és csendéletekben megjele
nik az a specifikus erő, ami úgy van 
meg Miklóssy ecsetében, mint a nagy 
hegedűsök vonójában. 



NAGY LÁSZLÓ CSIKI LÁSZLÓ 
BARTÓK BARTÓK 
ÉS A RAGADOZÓK HAZAHULL 

Nem az erdő,nem a levegő meg a víz remek 
királyai, nem ezek a vadak ólálkodnak és 
őrjöngnek a szívünk körül. Hajunkat 
oroszlánsörénnyel elkeverni veszélytele
nebb, mint megértően pillantanunk az em-
berségéből kivetkőzött lényre A század 
éghajlatában ez a legnagyobb ragadozó 
ijesztően elszaporodott, szaporítva a fon
dorlatos intézményeket, megfosztva hiva
tásuktól a tündöklő találmányokat A 
traverz-erdők, a kábel-dzsungelek, a mű
anyag-habok felett sugárzik ez a szégyen
telen fajta,s míg önmagát reklámozza mint 
morált, mint elérhető üdvösséget: új raga
dozókat toboroz, új áldozatokat kaparint 
magának Mert századunk emberét a kép-
mutató ragadozók bűvölik. E fordított 
orpheuszi helyzetben az édes muzsika csak 
azt jelentené, hogy velük parolázol. Már a 
fiatal Bartók azt mondja: Nem! Se áler-
kölcs, se álművészet A szívdöglesztő álar
cokat zenéje acélujjaival tépi le Mert 
emberi fenség: eleve idegen tőle a marako
dás. Új ritmikájú Sárkányölő — monda
nám, de ez a szimbólum föltételezi a 
program« harcot Bartók öntörvényű ko
nok csillag. Nem készül semmiféle leszá
molásra, nem keresi a gátló és gonosz 
hatalmakat, de találkozik velük, de gyé
mántfejjel beléjük ütközik mindig. Így sü
vít a pályán végzetesen, de mint művész, 
diadallal! Elete volt keserű is, csömörös is.  
Menekült volna a grönlandicethalakhoz, a 
Tűzföld ércein bőgő vadak közé Mégis azt 
mondja:Nem! Az ember nem adhatja meg 
magát Se a hatalmas bánatnak, se bármi
lyen „dögvész-országnak". Az ember sze
relmével s férfias haraggal ment a halálba. 
A ragadozók pedig a sírig követték. Elhen
gerített kövénél megsebezve a zenétől 
vinnyognak és átkozódnak ma is, és nem 
bírnak szabadulni tőle soha. Nekik Bartók 
az elkerülhetetlen sorscsapás. Nekem pél
da és megváltás, mint a legfényesebb ár
vák: Ady és József Attila. Öt látom a 
magasban, fehéren izzó haját a sztra
toszférát legyőző szemeit Tenyerében óra: 
méri és ellenőrzi a Mindenség zenéjét. 

Kit hazájában gyötör a honvágy, 
életét keresi idegen tájon, 
akár a nőkben újra, újra. 
Emlékeket állít sík terekre, 
anyaemlők közé gyerekszobrokat. 
Tüntet előttük, beszél íratlan, 
ismeretlen nyelven, szívhangokon. 
Magában. Hazahallszik. 

Otthon mindig csend van (élnek), 
látó szem mögött okos hallgatás. 

Férfiszülő asszonyok kuporognak ott, 
anyatejfehér, zsíros ködökben. 

Kiszakadt társuk helye bennük 
akár földben a néma, emésztő üreg. 

Testükben nő a csend, szívdobogva, 
nagy hasuk akár éhező gyermekeké. 

Kit messze lökött a szerelem magából, 
a sikoltó szájból kifordult falat, 
a kiejtett szó hangokra törten 
verődik faltól kapuig, s az égre szökik, 
tornyos felhőben él, néha hazapereg. 
Elissza a föld. Az anyaföld, igen. 
És le a szívéig meghasad. 
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KÁNYÁDI SÁNDOR 
SZÓT KÉR 
SÜKÖSD FERENC 
KIÁLLÍTÁSÁN 

(1981. május 16-án) 

Kiállításon nem szokás szót kérni, de 
én egy tanúvallomást teszek itt: tu
lajdonképpen ezeknek a képeknek, 
Sükösd Ferenc képeinek valamiféle 
mecénása kellett volna hogy legyek. 
1976 tavaszán, öt esztendővel ezelőtt 
a megboldogult Nagy Imre Marosvá
sárhelyen járt, és amikor visszajött, 
azt mondta egyik esti beszélgetéskor, 
hogy Sándor, most voltam Marosvá
sárhelyen, és megnéztem ennek a fia
talon elhunyt művésznek a képeit. 
Kitűnő festő, sok mindenben meg
előzött engem, a képeket meg kell 
venned. Erre én egy kicsit meghök
kentem, hogy hogy tudjam ezeket a 
képeket megvenni. Azt mondta: 
adok pénzt, az őszön majd lemész, s 
megveszed a képeket, amit meg lehet 
venni, és a képeknek a szeredai mú
zeumban a helye. Sajnos, nyáron 
Imre bácsi meghalt, és az őszre ter
vezett képvásárlás is örökre elma
radt. 
Nagy Imrének a vigyázkodó tekinte
te és a népben és művészetben gon
do lkodása van ebben a kis 
posztumusz üzenetben — ami ide 
tartozik, erre a kiállításra... 



BORGHIDA ISTVÁN 
ZIFFER 
NAGYBÁNYAISÁGA 

Ziffer Sándor 1906-ban érkezett Nagybá
nyára; egy nyarat akart ott tölteni, és ott 
maradt egy életen át; nagybányaivá lett. — 
Egérfogóba jöttem ide — mondta később, 
kedves gúnnyal. 
Hosszabb-rövidebb kifutásai — francia- és 
németországi tanulmányútjai, kiállításai — 
után mindig oda tért vissza, a nyugodt, a 
biztonságos lét és alkotás keserves-kényel
mes körébe. A „százdombú" Nagybánya 
mint sok mellű dajka Ziffert is keblére fo
gadta és táplálta. Ellátta javaival, elkápráz
tatta tájaival. 
Huszonhat éves korától haláláig, jó fél év
századon át több mint másfélezer alkotás
ban festette a bányaváros kobaltkék egét, 
violaszín fényeit, fellegeit, változatos alakza
tú fáit, furcsa házait, a dombokat, a vizeket. 
A bányai művészek közül nagyon kevesen 
adták a város művészileg átfogalmazott ar
culatát oly teljesen, oly magas fokon, mint 
éppen Ő; „nagybányaiságából" nem néhány 
alkotás: egy életmű született. 
Felfedezi és átérzi az akkori város sajátosan 
romantikus légkörét, de nem érzeleg: ro
mantikája robusztus. Felmagasztosítja, he-
roizálja a zegzugos utcákat, a hegyes süvegű 
bányászházakat, az egybecsavarodott fákat, 
a kanyargó patakot, a foghíjas palánkot. 
Átszervezi a látványt és monumentálissá te
szi. Emlékművet állít Nagybányának, meg
örökíti részleteit, melyek ma már csak 
nyomokban, szórványosan léteznek. 
Témái ott vannak a város szívében, ahol ő 
maga is lakott, a régi Zazar-hídfőnél, házától 
kőhajításnyira. Néhány kedvelt motívumá
hoz újra meg újra visszatért, anélkül, hogy 
valaha is megismételte volna önmagát: min
dig új látószöget, új futóvonalakat, színhar
móniát talált, újabb alkotási kérdést vetett 
fel és oldott meg. Innen adódik, hogy ismert 
témaváltozatai is mindig meglepőek, lenyű-
gözőek. Mindennapi igénytelen témák az ő 
alkotó-alakító munkafolyamatában színje
lenséggé absztrahálódnak, a tárgyak idomai 
nagyszabású szerkezetekké lényegülnek át. 
Városképei messziről hirdetik senkiével 
össze nem téveszthető művészi igazát. 
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Nagy Enikő: Ősz 



BALÁZS PÉTER 
MAKKAI PIROSKA 
FAMETSZETEI 

Több mint negyven év után, lám, ugyan
abban az épületben üdvözölhetjük 
Makkai Piroskát, amelyben a Barabás 
Miklós Céh fiatal csoportjának a tag
jaként mint grafikus rajthoz állt. Ak
kor (1939-ben), a Korunk Galériához 
csupán néhány lépésre fekvő üvegte
remben az Erdélyi Magyar Képzőmű-
vészek Egyesülete nyitotta meg 
számára (számunkra) a nyilvánosság 
kapuját. Kifejezőeszközei azóta sokat 
változtak-fejlődtek, felfogásának gon
dolati-érzelmi alapja viszont változat
lanul megmaradt, művészete jórészt 
ma is a mi tájainkon szívódott drámai 
élményvilágból, a szülőföld hangulati 
egységéből meríti éltető erejét. 
A korán árván maradt zsilvölgyi bá
nyászlány nyomasztó emlékei éppen 
úgy fába íródnak, mint a marosmen
ti székely népélet vagy akár a Páring 
lejtőin élő román hegyilakók szelle
mi-alaki világa. Kétségtelenül ma 
már korszerűbb nyelven fogalmaz, 
többet ad a forma artisztikumára, a 
kiegyensúlyozott, tömör szerkezetre, 
a fekete és fehér foltok játékosan ri
valizáló egyensúlyára, hatására, a 
vonalak ritmusára; a formafejlesztés
nek ezek az ihletett előrelépései azon

ban sohasem rekednek öncélúságba, 
céltalan manierizmusba. Kísérletező 
kedvében itt-ott még geometriai 
elemeket is alkalmaz, de ezzel is csak 
a kompozíciós stabilitás, egység és 
összefogottság erősítését szolgálja. 
Sosem követett hamar elhaló divato
kat, s mégsem maradt le korától. Jel
képrendszere alapos odafigyelést, 
beleérző vizsgálódást követel, de 
nem annyira elvont, hogy elidegenít
se magától a nézőt. 
Egész sor újabb munkája viseli az 
„Önéletrajz" címet, de tulajdonkép
pen (maga is így mondja) egész eddi
gi életművére ráillik ez a cím, olyan, 
mint egy nagy önéletírás-mozaik. 
Akár a népmesék vagy ősregék han
gulatát, a balladák szomorúságát, 
akár a bányászgyerekek félelmeit, az 
asszonysors kínjait avagy a paraszti 
élet megtöretettségét idézi, minden
kor az Emberért emel szót; s olyan 
kulturált ízléssel teszi ezt, olyan 
tiszteletébresztő mesterségbeli tu
dással és érzelmekben velünk is kö
zös önkifejező erővel metszi fába a 
szavait, amilyennel csak a finom vé-
sőjű mesterek rendelkeznek. 

Balla József: Gombaszedők 



Buday György katalógusa 
a Korunk Galériában 

A régi, őszinte kollegialitás szellemé
ben igaz szívvel kíván további nagy 
sikereket 

GY. SZABÓ BÉLA 

Buday György szellemmel és tudás
sal meglátott, megformált metszetei
hez csak gratulálhatok, 
megbecsüléssel 

MOHY SÁNDOR 

Csodálattal és alázattal néztem: 

KUSZTOS ENDRE 
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SÜTŐ ANDRÁS 
SZÉCSI ANDRÁS 

Konok és keserű-szemű festőként 
ismertem meg Szécsi Andrást. Vala
mikori nyomorúságos albérleti szo
bája előtt, földszint alatti szinten, 
amidőn a fények és a kerti madarak 
idillikus színekben surrogtak s ver
ték ki valósággal kezéből az ecsetet, 
csendéletének tárgyául kopott kaca
tokat választott: talán épp egy törlő
rongyot, seprűmaradványt. Meg is 
mosolyogtam akkor ezt a szürkeség
űző, derűt-kerülgető indulatát. „No 
persze! — évődtem vele. — Így jár, 
aki megeszi a saját csendéleteit: a 
szalonnát, vereshagymát, a foglyot, a 
fácánt." Valahogy így vágott vissza: 
„Ne tetézzük a jólét bűneit azzal, 
hogy még meg is festjük!" Erdő
részleteit, fáit is lehetőleg megko-
pasztotta a lombjuktól. A tavasz 
zöldjei, a nyár puha, meleg tónusai 
csapodár természetűek, már-már il
luzórikusak; az alattuk, mögöttük 
szenvedő fatörzset, szélben síró ágat 
lássuk, cicomás fodrokon túl a mos-

toha sorsú lényeget; valamit, ami 
Szécsi életérzésének közeli rokona. 
Különben miért zúdítana akkora te
leket-fagyokat székely és csángó fal
vaira? ! Honnan szivárog föl benne az 
egymás melege felé dőlingélő házak, 
zárt kapus, rendszerint néptelen
apró jószágtalan udvarok árvaságos 
hangulata? Amit mégis azzal old föl, 
hogy — mintegy önvigasztalásként 
— még súlyosabb, jégfellegesebb 
eget rak föléje. A másnál oly könnyű, 
menekítő magasságot Szécsi elzárja 
az alant élők tekintete előtt; mintha 
hátán hordaná föl a homálynak sűrű 
cementfellegeit, vérvörös tégla
hegyeit. Mintegy ezzel is odakény-
szerítvén a figyelmet — önnön 
ragaszkodást — e kihaltságukban is 
menedéknyújtó paraszti udvarokra. 
Se ki, se föl, tessék csak helyt marad
ni. Ez a világ nem Kánaán, még csak 
nem is Tamási Ábel-replikáinak csil
lagszórós-hangulatú játéktere; a 
hargitai kunyhó súlyos, bazaltos hát
terében nem havasi rigók, pintyek 
énekes hangulata, hanem inkább a 
száműzetése leselkedik. Mi végett 
vajon? Holmi világfájdalmas érzés
be kívánna hajszolni? Ellenkezőleg! 
Itt-ott hasadó réseken egy fényesebb 
világ küldi üzenetét. Szécsi lombta
lan vagy jórészt lombjahullott festői 
világa — csupasz, göcsös, vonagló 
törzsek mély gyökerű kapaszkodása 
—, homályba fullasztott ege, sóbá-
nya-leheletű erdőrengetege épp arra 
késztet, hogy — néhol kopját ültetve, 
másutt eget hasogatva — magunk 
világítsuk ki az ablakainkat. 

KACSÓ SÁNDOR 
SZÉCSI BANDINAK, 
PORTRÉM ALÁ 

Küldöm e verset sok köszönettel s bő szeretettel. 
Papíron szaladó kezed adta kezembe e portrét. 
Mondd, mi a titka? Elérted: arcomon látom 
bévülről magamat, s ami bennem erő, hogy a múltam 
újraélve megértsem; s rokkantságomat is már 
úgy viseljem, ahogy a bátor néz a jövőbe, 
s bízva tekint már szembe magával, várja jövendő 
sorsát bölcs nyugalommal, mint aki tudja bizonnyal: 
ott függ már a fejét fenyegetve fölötte vitatlan — a 

Nagy Bizonyosság. 



BÁLINT TIBOR 
A NAPSUGÁR 
SZÍNKÉPEI 

Régóta tudjuk, hogy más csillagok
ról, égitestekről a színképelemzés 
alapján nyerhetünk fogalmat. Nos, 
aki föllapozza a gyermeklap huszon
öt évfolyamát, láthatja, hogy a szín és 
a vonal bűvészeinek és bűvészinasai
nak egész serege fogott össze, hogy a 
lap homlokzatáról sugárzó fehér fé
nyt fölbontsa, mozgásba hozza, al
kalmassá tegye tündérjátékokra, a 
képzelet röpítésére, vágyak és ébredő 
álmok beteljesítésére, múlt, jelen és 
jövő megelevenítésére. Mester és ta
nítvány talán még sosem fért meg oly 
szelíd békességben egymás mellett, 
mint épp a Napsugár hasábjain, e 
nemes és lélekemelő törekvésben! 
Mint ahogy bizonyára sosem vártak 
még festőt és grafikust oly türelmet
lenül és oly nagy szeretettel, mint 
ahogy a lap belső munkatársai vár
ják őket „mi szépet hoztál?" fagga
tással, hogy aztán mohón kikapják a 
kezéből a színes illusztrációt, rajzot, 
s mindjárt meséikkel, verseikkel 
szembesítsék, mosolyogva fontolgat
ván: vajon a színek és a vonalak mes-
terei hogyan látják egy másik 
dimenzióban, a mindent átlényegítő 
varázslatok dimenziójában azt, amit 
ők megpillantottak?... És ilyenkor 
nemcsak elismerésként kávé jár a 
hűséges festőnek és grafikusnak, ha
nem meleg kézfogás, baráti ölelés is. 
Mert egykézre dolgoznak ők huszon
öt esztendeje a legragyogóbb cél 
érdekében: a gyermeki szívek szün
telen melegítéséért, az álmok felelős 
dédelgetéséért, a holnap emberének 
jóságáért és sugárzó értelméért. Az 
illusztráció eredeti értelmében vilá
gítást jelent, és a festők, grafikusok, 
a Napsugár hűséges és szorgalmas 
munkatársai egy negyedszázada azt 
akarják, amit az írók, költők óhajta
nak: 

Legyen a kicsinyek lelkében világos
ság!... 



SZŐCS GÉZA 
KOLOZSVÁR, 
EZ AZ ÉRDEKES VÁROS 

...A torony egyik ősibb funkciója va
lóban az: sasnak lenni; a sastekintet
re áhítozó ember megtoldotta szemét 
egy toronnyal, és tényleg sasszerűbb 
lett. Ennél is elsődlegesebb lényegé
ben azonban a torony nem olyasva
lami, amire föl lehet mászni, és nem 
olyasmi, ami imádságot közvetítene, 
vagy az elesettek, illetve a győzők dic
sőségére szolgálna, hanem: a sikerült 
torony a táj lelkében és a tájban el
helyezkedő, azt belakó, megismerő, 
átélő, realizáló ember lelkében létre
jövő közös vagy azonos mozdulat, 
eme mozdulat megértése, hitelesítése 
és emlékműve, örökkévalónak szánt 
vagy remélt szobra. A torony a város 
fába-kőbe-vasba zárt lélegzete és 
szívdobogása, s ezért nem is véletlen, 
hogy tornyok elpusztulhatnak tűz
vész, bombázás vagy földrengés 
alatt, de a legritkább esetben bontják 
le őket. Például Marosvásárhelyen is 
lebontottak egy templomot, de a tor-

nyát meghagyták, úgy néz ki a főtér 
közepén, mint egy mutatóujj. Kádár 
T. Tibor szénrajzai a kolozsvári tor
nyokról azért sokkal többek — 
mondjuk — turisztikai vagy építé
szettörténeti illusztrációknál, mert 
nem a tornyok megmászására (vélet
len-e, hogy egyik rajz sem készült 
toronyból?), hanem a megértésükre 
való törekvésből születtek: míg pél
dául a képeslapokon a tornyok álta
lában díszletszerűek, ottlétük eset
leges, addig ezeket a rajzokat a tor
nyok egzisztenciális egyszerisége, 
fölcserélhetetlen, elköltöztethetetlen, 
be nem helyettesíthető kolozsvárisá-
ga inspirálta. A rajzok közt pedig az 
egyetlen olajfestmény a végsőkig, az 
ötödik lényegig lebontva fogalmazza 
meg és foglalja össze azt az elvet, 
amit a torony az ember számára je
lent. A rajzok és az őket kommentáló 
vagy tőlük független, pusztán a rajz 
tárgyára vonatkozó értelmezések — 
Simon Tamás sokszor igen szellemes 
szövegei —, mindez együtt: méltó és 
emlékezetes reflexió Kolozsvárról, 
erről az érdekes városról. 

MÉSZÁROS JÁNOS 
GESZTUS ÉS 
FOLYTONOSSÁG 

Szellemi önismeretünk íratlan sza
bályzata értelmében számon tartjuk 
neves íróink, zenészeink, képzőművé
szeink életművét, egyáltlalán a nevü
ket, építészeink viszont mintha 
kimaradnának az érdeklődés mágne
ses teréből. Kivételt talán egyedül Kós 
Károly jelent, de az ő ópusza sokkal 
szélesebb skálát ölel fel művelődéstör
ténetünkben, ezért kivételnek sem ne
vezhető egyértelműen. Sóvágó János 
munkásságának ismertetése a nagy
közönséggel a Korunk Galériában ket
tős célt követett: utólagos tisztelgés volt 
egy immár életmű előtt, melyről alko
tója életében vajmi kevés szó esett, 
másrészt szellemi tékánk jelzett héza
gait igyekezett pótolni. 
...Az építész soha nem lépheti át ko
rának anyagi-technikai-szellemi meg
határozóit. A korszerűség fogalma az 
építészetben nem az utópikus formák, 
dimenziók, anyagok keresgélésében 
rejlik, hanem formák, anyagok, szer
kezetek „megtalálásában" az adott le
hetőségek határain belül, amelyek 

illeszkednek az adott kor érték- és 
léptékrendjébe, illetve a történelmi 
folytonosság megfelelő láncszemébe. 
A monumentalitás nem dimenziók, 
nem különleges anyagok alkalmazá
sán múlik, mert ha így lenne, minden 
kis és szegényebb népcsoport eleve 
megfosztottnak tekinthetné magát 
„nagy" alkotások létrehozása vonat
kozásában. Ezt Sóvágó János is na
gyon jól tudta, úgy tervezte épületeit, 
hogy azok mint funkcionális és 
plasztikai egységek alkalmazkodja
nak az egymásratalálás feltételeihez 
a mindenkori fogyasztóval. Ameddig 
az egymásratalálás (akár funkcioná
lis módosulással is) képes generá
ciónként megismétlődni, addig az 
épület maradandónak, ha úgy tet
szik, monumentálisnak tekinthető, 
mert megmaradását, fennmaradását 
társadalmi hasznossága igazolja — 
az egyetlen erő, mely potenciálisan is 
meg tudja gátolni fizikai enyészetét. 
Sajátos viszonyaink közepette Sóvágó 
azt tervezett, amit a hatvanas-hetvenes 
évek szükségessé és lehetővé tettek: csa
ládi házakat, foghíjbeépítéseket, épüle
tek restaurálását stb. Megfigyelhető, 
hogy mindegyik program szervesen il
leszkedik társadalmi berendezkedé
sünkhöz. Az adott kor építészre háruló 
feladatai voltak ezek... 
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PILLICH LÀSZLO 
A PILLANATOK 
ÖRÖKKÉVALÓSÁGA 

Ami (itt) van, az jobbára már csak 
volt. Ami (itt) látható, az a hóstáti 
földészek mai (tegnapi) életpillana
taiból összeálló kolozsvári valóság-
szeletke. Öregemberek állnak az 
udvarok végében, a kerti kapuk rá
csának támaszkodva, és nézik, amint 
a földkotró teherautóra rakja a fe
kete földet. Kisgyermekek szoktak 
ilyen rácsodálkozó szemekkel bele
bámulni a világba. Csakhogy ez 
mégis más. Ez nem kíváncsiskodás, 
hanem a tanácstalanság értetlen 
szemlélődése. 

A képeken a pillanatok örökkévaló
vá válnak. Ami már nincs, pedig teg
nap még volt, most újra megjelenik, 
igaz és őszinte tükrözésben. Értéket 
mérve és életsorsok (személyi és kö
zösségi) tragikumát ragadva meg. 
Egy világot tárnak elénk a képek, de 
miközben épülését várnók, már csak 
maradékaira bukkanunk Pata utcai, 
Cukorgyár utcai, kölesföldi (Plevna) 
sétáink során. És most íme, itt van 
mégis e tömbházak alá temetett vi
lág. Újra és újra végignézem a képe
ket. Az arcokat s mindazt, ami a 
hajnaltól késő estig tartó (palántne-
velő, zöldségmosó) munka örökkéva-
lóságában az a rcoka t t á rgy i 
keretként, értéktelenné meghirdetett 
életkeretként körülveszi. 



KOVÁCS ANDRÁS 
FERENC 
ETŰDÖK, 
FOLTOK, VONALAK 

Vajon micsoda elnapolt képhangver
seny végakkordjai buggyannak fel 
az elmosódó színfoltok egymásba 
játszó parcelláiból, honnan dobban 
elő lüktetően ez a hol áttetszően lebe
gő, hol indulatosan villódzó rejtett 
ritmus, mely önnön mikrokozmikus 
rezzenéseivel látszólag moccanatlan 
mélységekbe vonzza a kutató Tekin
tetet? Szenczy Zoltán (végzős grafi
ka szakos hallgató) érzi a lényeges 
belső összecsendülések korreszpon-
denciáját, amely a szín—forma rit
musával, a foltok rendezett forgata
gával, a vonal izgága cikkanásaival 
végtére is felfogható, kifejezhető, s 
talán még az is lehetséges, hogy vala
mi vibráló, szemcsés sugárzás a tü
relmes Tekintet felé irányozza, 
mintegy közvetíti a furán csavarodó, 
ernyedő apró alakzatok folytonosan 
megújuló jelzéseit, melyek ha nem is 
a világ, de a látás lényegét hordozzák 
magukban. 



Az udvarhelyi Galéria megnyitójának plakátja, Nagy Albert festményével 
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KÁNTOR LAJOS 
KÉPEINK KÖZÖTT 

Ki szűknek érzi a mindenséget: teremt. 

Nagy Albertnek ajánlott versét 
kezdte így, másfél évtizeddel ezelőtt, 
Szilágyi Domokos. A vers címe: Kiál
lításon. Most, amikor annyiadszor 
ismét kiállításmegnyitón állunk — 
de sem Nagy Albert, sem Szilágyi Do
mokos nem lehet már közöttünk fizi
kai valójában —, az ő szellemüket 
idevarázsoló sorok jutnak eszembe. 
Korántsem akarom ezzel más nagy 
halottaink emlékét vagy az élők, eset
leg épp jelenlévők művészi érzékeny
ségét sérteni; hiszen róluk is szó van 
itt, minden igaz alkotóművészről, a 
teremtés egyetemességéről. A jólla
kottság, az elégedettség és önelégült
ség, a megbékéltség lefegyverző 
állapotával vagy önszuggesztiójával 
szemben az örök és éppen időszerű 
megnemelégedés, alkotó kétely, ke
resés szükségességéről. Kollektív te
remtésről ezúttal — ám nem oly naiv 
módon, amire a közelmúlt történel
me szintén mutatott példát (távoli 
festő-kollektívák bálványtermelésé-
re gondolok)... Ez a most megnyíló 
székelyudvarhelyi képtár s azon be
lül az állandó Korunk Galéria egy 
más természetű, ellenőrizhetően 
őszinte közösségi akaratból, összefo
gásból, teremtésvágyból született. 
Azok, akik festményt, szobrot, rajzot 
adtak e gyűjteménybe — egyesek a 
legjobb munkáik közül válogatva —, 
sem anyagi, sem másfajta jövedelme
ző elismerésre nem számítottak. De 
hiszem, számíthatnak az igazi mű
vésznek „kifizetődőbb" figyelemre 
és hálára: a közönség, egy közösség 
szeretetére. 

Sokan tették fel a kérdést, miért épp 
Székelyudvarhelyre kerülnek a Ko
runk Galéria számára felajánlott 
munkák, miért nem valamelyik na
gyobb, központibb fekvésű váro
sunkban helyezzük el ezt a nem 
akármilyen és terveink szerint kolozs
vári tárlatainkkal párhuzamosan to

vább gyarapodó gyűjteményt. Több
féle magyarázatot is adhatnék, de az 
érvek kifejtése helyett én ismét Szi
lágyi Domokos verséhez fordulok: 
Bolond festő, te jól tudod, 
hogy nincs, sosincs közöny, 
hogy Napok égnek minden szemben, 
minden utcakövön. 
Nos, két évtizedes szerkesztői-terep
járó gyakorlat alapján kockáztatom 
meg a kijelentést, hogy Udvarhelyen 
kitűnő hagyománya van a kultúra, a 
művészet ápolásának, s hogy ebben a 
városban van és lesz mód szembe
szállni a sokfelé ködként terjeszkedő 
közönnyel — és ebben a sziszifuszi 
munkában egy olyan intézmény is 
segítséget adhat, mint a Korunk Ga
léria, mint a ma megnyíló székelyud
varhelyi képtár. 
A korszerű múzeum ugyanis nem ha
lott tárgyak gyűjteménye. A képtár 
sem az. Amikor emlékeztet, mozgósít 
is; segít abban, hogy megpróbáljunk 
méltók lenni, felnőni az elődökhöz. 
Bethlen Gábor bronzba öntött tekin
tete biztat: ezen a tájon is lehet és 
érdemes szembeszállni rossz hatal
makkal. A Benedek Elek-évforduló
ra készült plakettet nézzük — és 
megelevenedik egy nagyszerű példa, 
hogyan lehet az anyanyelvet csend
ben, szerény eszközökkel hathatósan 
szolgálni. A képtár faláról Kós Ká
roly arca néz ránk, kegyetlen gon
doktól árkolt, mégis bízó, mert jövőt 
látó tekintettel; és akkor eszünkbe 
jut az ő sokfajta teremtése, amelyben 
nem az utolsó a Barabás Miklós Céh, 
az erdélyi képzőművészek egykori 
érdekvédelmi egyesülete. És újra és 
újra szembenézünk Nagy Albert 
Gondolkodójával: ez az egyszerű — 
hatalmas tudással és érzéssel megfes
tett — asszony nem filozófiai-művé
szetfilozófiai dilemmák közt ver
gődik, hanem a holnapi lét vagy 
nemlét valóságával számol: töpren
gő, de nem kétségbeesett, mert ke
ményen vállalja a sorsá t . Azt 
mondja, amit Szilágyi Domokos, a 
Nagy Albert művészetét szavakba 
foglaló versben: 



Hát igen: add azt, ami van, ahogy van, 
hallihó nélkül, mellveretlenül: 
mert minden többet jelent, mint ami, 
hisz semmi sincs egyedül. 
Mi sem vagyunk — íme a mai példa 
— egyedül, akik eljöttünk erre az 
ünnepi tárlatra, emlékezni és emlé
keztetni a megtett útra és szembenéz
ni feladatainkkal, a megharcolandó 
jövővel. 

Boér Ferenc, a Korunk Galéria 
leggyakoribb színészvendége 
és Székely Dániel, a Galéria 
katalógusainak technikai szerkesztője 

Hazaindulás előtt (az ajtóban Deák Ferenc 
grafikus, a Korunk képzőművészeti 
tanácsadója) 

KÁNYÁDI SÁNDOR 
A SZÉKELY
UDVARHELYI 
ÁLLANDÓ KÉPTÁRRÓL 

(Muzsnay Magda 
1979. októberi 
rádióriportjából) 

M M: Milyen érzés volt most itt, a 
képtár megnyitóján Kányádi Sán
dornak a verseiből felolvasni? 
K. S.: Nem is annyira a versekre ten
ném itt a hangsúlyt, hanem a képtár
ra, amiért odamentünk. Mert évek 
óta készülődünk erre a megnyitóra, 
részemről ez a készülődés csak annyi, 
hogy várom, hogy értesítsenek az én 
szorgos, lelkes lokálpatrióta bará
taim... Udvarhelyre én mindig azért 
is megyek szívesen, mert hazame
gyek, és azért is, mert mindig valami 
újat, valami többletet kapok... Én 
annyit kaptam Udvarhelytől, hogy 
életem végéig se tudom letörleszteni. 
Ez, ugye, nyolc esztendő ott-tanulás, 

azonkívül pedig ügy buzgalom, szülő
földszeretet; egy csomó olyan iskolán 
kívüli, szóval nem kötelező tulajdon
ságot is szedhettem föl abban a kisvá
rosban, hogy én csak életem végéig 
hálás lehetek, tehát akármit viszek 
oda, mindig az az érzésem, hogy én 
vagyok adós, mert minden egyes al
kalommal föltarisznyálva jövök on
nan vissza. 
M. M: Ez a képtár a városi múzeum
mal szemben lévő ház első emeletén 
kapott helyet. Mi volt ez az épület 
régen, minek adott hajlékot? 
K. S. A Szaktanács Művelődési Háza 
állt itt. Én legelőször ebben az épület
ben ugyancsak irodalommal léptem 
fel, mégpedig Dózsa György képében 
— ott, ahol most Nagy Albert gyö
nyörű képe, a Gondolkodó van. Hát 
én onnan dörögtem el Sárközi György 
Dózsa-drámájának igéit az udvarhe
lyi közönség felé, úgyhogy most, 
amikor a képtár-avatás előestéjén 
ott voltam, a barátaimnak, akik 
éjszakába nyúlóan akasztgatták a 
képeket, egypár mondatot föl is 
elevenítettem a régi szerepem
ből... 



NEM! — mondta a hatalom (a szerencsére már letűnt). Es az 1989 előtti éber 
pártcenzorok kitiltották képeink egy részét a Korunk Galéria ünnepi albu-
mából. Ami a következő oldalakon most látható, a tiltásnak nem teljes ered
ménye; a hivatali ellenőrzés ugyanis több szakaszban zajlott, s az egyszer már 
jóváhagyott képek és szövegek ismét „megbírálás" alá kerültek, újabb elta-
nácsolások következtek. (A későbbi „nu"-k figyelembevétele nélkül készítet
tük elő a törzsanyagot.) Am így is tanulságos, hogy mi került eleve a 
kitanácsoltak borítékjába. Mindenekelőtt a személyi kultusz elleni küzdelem 
jelszavával (a Ceau escu-diktatúra teljében) kivétették a túl gyakran előfor
duló személyek fényképeit. Úgy ítélték meg a pártelvtársak, hogy Kós Károlyról 
meg Balogh Edgárról is fölös számban készültek felvételek. (Ez még Kós végle
gesnek szánt letiltása előtt történt.) Nyilván nem tetszettek a falu-és városrombo
lást egyidejűleg megjelenítő fotók a kolozsvári Hóstátról. A„rendbontó" repro
dukciók szintén eltanácsoltattak: Bethlen Gábor ábrázolása csakúgy, mint a 
kolozsvári Református Kollégium könyvtárának címeres ex librise. Es persze a 
templom, még ha Buday György székely népballada-illusztrációján jelent is meg. 
V szocializmus napfényes jelene-jövője alapján természetesen nem kellettek a 
„morbid" kompozíciók sem. 
Ma végignézve a „NU!" képsorát meg az előbbre tördelt felvételeket a megnyi
tók közönségéről és az előadókról, gazdag dokumentummal találkozunk, az 
erdélyi magyar kultúra számos — köztük az életből vagy csak az országból 
eltávozott — személyiségét fedezhetjük fel az egyes fényképeken. Minden 
érdemleges név utólagos feltüntetésére nem vállalkozhattunk itt — ezért az 
olvasóra bízzuk a megfejtést. 

















Az 1982-re tervezett album lezárása után a Korunk Galéria még néhány évig 
hasznosan és látványosan működött, az utolsó szakaszban pedig úgy-ahogy — 
senyvedett. Aï adattárban megtalálható utalásokat egészíti ki a korabeli 
katalógusok sora — azoké a kis alkalmi katalógusoké persze, amelyek még 
elkészülhettek és megőrződtek. 
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