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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA júnIuSI PROGRAMjAI
KIÁLLÍTÁSOK

GEBAUER GALÉRIA 
Incze Mózes festőművész
Tapasztalás című kiállítása
Időpont: június 1. (szerda) 18 óra
A kiállítást dr. Husz Mária esztéta nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető június 28-ig. 

Új GALÉRIA
Csizmadia Sándor
KÉP és HANG című dalest és fotókiállítás
Időpont: június 3. (péntek) 18 óra
A kiállítás megtekinthető június 24-ig

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
Zsirai Tibor fotós „Visszatérés” című 
fotókiállítása 
A kiállítás megtekinthető 2016. augusztus 
31-ig.

A kiállítások megtekinthetők hétköznapokon 
9-19 óráig.

PROGRAMOK

június 3-án, pénteken 14.30- tól
Diabétesz Klub
Téma: Neuropátia

június 3-án, pénteken 17 órától
Németh Csenge Fuvola-Zongora Kamaraest
A fuvola - zongora kamaraest műsora:
Aram Khachaturian: Waltz, Adagio, Sabre Dance
Fikret Amirov: Six Pieces for Flute and Piano
Debussy: Beau Soir
Taktakishvili: Sonata II. III.

június 7-én, kedden 9 órától
Közöd?! – Avagy hogyan segíthetek tanulni?
Tanulás-módszertani műhelysorozat, Egerszegi 
Andreával (tanulásmódszertan tanár, tréner)

június 8-án, szerdán 16 órától
Diabelli zongora tanszaki koncert

június 8-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
Nyakunkon a kisfiunk
színes, francia vígjáték, 108 perc, �001

június 9-én, csütörtökön 10 órától
PTE Önkéntes Munkacsoport

június 9-én, csütörtökön 17 órától 
Sétatéri esték újrahangolva
Dr. Vígh Árpád előadása: Mitől francia a francia 
zene? címmel

június 16-án, csütörtökön 17.30 órá-
tól
Agykontroll klub

június 18-án, szombaton 15 órától
Művészkör

június 21-én, kedden 9 órától
Közöd?! – Avagy hogyan segíthetek tanulni?
Tanulás-módszertani műhelysorozat, Egerszegi 
Andreával (tanulásmódszertan tanár, tréner)

június 23-án, csütörtökön 14 órától
Special Pécs

június 24-én, pénteken 16:30-tól
Koreai Filmklub
Megtörve
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A Baranya Megyei Esélyek Háza – Nevelők 
Háza Egyesület Sophianae Multicolor című 
projektjének a célja egy olyan, gyerekek által 
összeállított és gyerekeknek szóló utazó ki-
állítás összeállítása, ami a Pécsen élő nemze-
tiségek kultúráját, hagyományait, szokásait, 
értékeit mutatja be, a kisebbségek identitását 
erősíti és rámutat Pécs multikulturalitásában 
rejlő értékekre.

Az elmúlt 
három hó-
napban a pro-
jekt keretében 
együtt dolgoz-
tunk a Miroslav 
Krleza Horvát 

Iskolaközpont 6. osztályos és a Koch Valéria 
Iskolaközpont 8. osztályos diákjaival, akik kis 
csapatokat alkotva végeztek mikrokutatást a 
magyarországi horvátok illetve németek kul-
túrájáról szokásaikról és arról hogyan látják 
ők és mások az adott csoportot.

A horvát iskola diákjai a magyarországi 
horvátok kultúrájához kapcsolódó rajzokat, 
fényképeket, verseket és tárgyakat gyűjtöttek, 
interjúkat készítettek egymással és rokonaik-
kal, az összegyűjtött anyagokból pedig egy 
apró kiállítást állítottak össze, ami először az 
iskolájukban, majd később a Civil Közössé-
gek Házában is megtekinthető lesz. 

A német iskola tanulói interjúkat készítet-
tek az iskola diákjaival és tanáraival arról mit 

jelent nekik svábnak lenni, hogyan kötődnek 
ők a magyarországi németekhez, illetve az 
utca emberével arról, mi jut eszükbe, ha azt 
hallják sváb, milyen képek élnek a fejükben 
a magyarországi 
németekről. Más 
kiscsoportok né-
metek lakta fal-
vakban készítet-
tek felvételeket, 
tradicionálisan 
sváb mesterséget 
űző rokonaikat kérdezték meg, történelmi 
szövegeket és képeket gyűjtöttek vagy éppen 
hagyományos sváb ételeket készítő főzőmű-
sort rendeztek meg.

A projekthez készült videófelvételekből az 
osztály megválasztott főszerkesztője egy össze-
foglaló kisfilmet fog készíteni, amit az Apolló 
moziban fogunk levetíteni a projektben részt 
vevő másik iskola kisfilmjével együtt.

Arató Vilja

Sophianae Multicolor
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Igen Tisztelt Lázár János Miniszter Úr,

miközben némi restelkedéssel zavarom, 
azonközben 1970-től múzeumban tevé-
kenykedő pécsi polgárként, a Csontváry 
életmű egykori gondnokaként, az Ön 
híveként nyugtalanul töprengek arról, 
hogy miként is válhatunk rabjaivá kény-
szereknek, amelyeket a miért ismerete 
nélkül az ugyanabban a rendszerben szá-
mon kért hogyan megválaszolása közben 
élünk át. Válaszokat pedig adnunk kell. 
Magunknak, közösségünknek. A pécsi 
Csontváry Múzeum �010 óta egyre ha-
tározottabb és tevékenyebb módon lett 
kitéve szakszerűtlen és célszerűtlenül 
érdekvezérelt kulturális-politikai barká-
csolási műveleteknek. Amiket a kritikai 
közvélemény el is látott baljós előjelek-
kel. Így aztán ma senki előtt nem titok, 
hogy a Csontváry Múzeum jelentős há-
nyadának elmozdítása – nyilvánosan 
is meghivatkozott szerződésre támasz-
kodva – tetszőleges időpontban bekö-
vetkezhet. Az sem, hogy elhelyezésére a 
Miniszterelnökség ötletpályázatot írt ki, 
amit a Város kulturális irányítása tehetet-
lenül szemlél.

Közösségünk számára azonban súly-
talan okok, miértek ellentételezik csupán 
a pécsi Csontváry Múzeum mélyreható 
átalakításának, voltaképpeni megszűné-
sének esélyét. A művészettörténeti rangú 

életmű gyűjteménye a létrehozása óta el-
telt 43 évben meggyőző folyamatossággal 
idézte és közvetítette Csontváry Kosztka 
Tivadar festészetének dokumentumait. 
A főműveket együtt tartotta, miként tet-
te ezt évtizedeken át életmű megmentő-
je, Gerlóczy Gedeon. 1970-ben, amikor 
a pécsi múzeum képviselője felkereste a 
75 éves szürkehályoggal küszködő épí-
tészt, a pécsi Modern Magyar Képtár 
már jó hírű gyűjtemény volt. Gerlóczy 
Gedeon szerette volna megérni, hogy 
élete alkonyán Csontvárynak önálló 
múzeuma legyen. Évtizedek szomorú ta-
pasztalatai tették belátóvá: a megvalósí-
tás egyetlen helyszínen volt csak lehetsé-
ges. Pécsett. A szóba jöhető intézmények 
döntően ideológiai, kisebb mértékben 
technikai és esztétikai okok miatt tar-
tózkodtak az elköteleződéstől. Gerlóczy 
Gedeon Pécset választotta. Pécs városa, 
Baranya megye 1971-73 között olyant 
tett, amire Magyarországon akkor sen-
kiben nem volt szándék és képesség. 
Biztosította a Csontváry életmű egyben 
tartását, a tervszerű és szakszerű restau-
rálást, a művek népszerűsítését, mindazt, 
amit hivatala szerint egy állami gyűjte-
ménynek tennie kell. 

1973. október 10-én nyílt meg a 
Csontváry Múzeum egy nagy múltú 
belvárosi palotában, a „templom té-
ren” – ahogy Csontváry képcímében is 

Lázár János �016. május �                          
Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrnak
1357 Budapest, Pf. 6.



2016. június 5

Ba
ra

ny
ai

szerepel. És akkor haladéktalanul elkez-
dődött Pécsett a veszélyeztetett állapot-
ban lévő Csontváry festmények, rajzok 
rendbehozatala. Ezt az érdemet a pécsiek 
ismerik. Másoknak is ismerniük kellene. 
A páratlan kulturális politikai tettet Pécs 
múzeumának szakemberei hajtották vég-
re, aminek a jelentőségét nem szabadna, 
hogy csökkentse a tény, hogy a miniszté-
rium által megvásárolt Gerlóczy letétet 
időközben az új múzeumi törvényben 
előírtak szerint a Nemzeti Galéria leltár-
könyvébe vezették be. Ez adminisztra-
tív gesztus volt, a művek Pécsett voltak 
és maradtak mindmáig, egzisztenciájuk 
egy szerződéskötési kötelezettséggel lett 
csak gazdagabb. Csontváry Pécsett-lé-
tének már akkor is voltak ellenzői, leg-
főképpen azért, hogy ha látni akarják a 
képeket, Pécsre kell utazniuk. Ma is szó 
szerint elhangzik ez a méltánytalan véle-
mény (oktalanság). 1983-ban bővítettük 
a Csontváry Múzeumot. A minisztérium 
is hozzájárult a Csontváry életmű Pécsett 
maradásához. Az elmúlt évtized során 
egyébként közel kétmillió látogatója volt 
ennek a Múzeumnak. És nem igaz a ma 
hangoztatott tétel sem, hogy Budapesten 
nem lehetett soha ezt a gyűjteményt 
látni! 1994. március 11. és május �3. 
között a Magyar Nemzeti Galériában 
került sor Csontváry gyűjteményes ki-
állítására. Majd Stockholm, Rotterdam 
és München következett. A kiállításon 
akkor szerepelt valamennyi hazai múze-
umban őrzött, magyar, külföldi magán-
tulajdonban lévő, vagy külföldi múzeu-
mokban lévő kép. 

Pécs mai depressziós állapotában a 
városnak az ország kulturális térképén 
még észlelhető jelenléte ad egyedül re-
ményt az itt élőnek. A végzettsége sze-
rint gyógyszerész festő erővel szólítja 
meg itt az orvos-, gyógyszerész hallgatót. 
Kutatott, felfedezett, a „titok” kifejtésére 
törekedett és erre korának munkameg-
osztásában a festészetet alkalmasabb-
nak vélte, mint bármi mást. Mindez 
Csontváry természettudományokkal 
fenntartott kapcsolatával függ össze. 
Életrajzai nagy teret szentelnek a termé-
szetvizsgálat kérdésének. Ha azt kíván-
juk jelezni, hogy egy organikus-vitalista 
szemlélet bimbózó, első reprezentációjá-
nak megfogalmazásai rejtőznek az élet-
műben, akkor erre is bizonyítékul szolgál. 
Bölcseleti és festéstechnikai értelemben 
is gyümölcsözően érvel a kiállítás. Az 
Általános Orvoskarral közösen folyta-
tott Művészetterápia képzésünk egyik 
sarokpontja, előadás és szeminárium 
tárgya a Csontváry életmű. Ahogy írta: 
feladatának „a teljes igazság felderítését” 
tekintette. Ha tetszik, az egyetemi város 
funkcionális jelszava fogalmazódik ebben 
meg. „Nem lehet zseni, aki különbséget 
érez az emberi és állati növény között.” – 
írta Csontváry. A természet teljességében 
élő művész, a kutató morális imperatívu-
sza a megismerő, tudásnak szentelt kö-
zösségekben hiteles csak igazán. A Pécsi 
Tudományegyetem közelében például. 
A pécsi múzeumban tanulmányok sora 
született, amelyek Csontváry természet-
kutatóként és filozófusként elért eredmé-
nyeit adják közre. A pécsi Művészeti Kar 



Ba
ra

ny
ai

2016. június6

képzési gyakorlatához tartoznak a mú-
zeumban rendezett művésztelepek. Ezek 
anyagából kiállítások születtek. 

A mostani elképzelések valóra válá-
sával a magyar vidék kulturális ízeiből 
jelentős minőségek tűnnének el. A vesz-
teségek semmivel nem pótolhatóak. 
Megvalósíthatóságuk „múzeumsöprés” 
nélkül kétséges. Miközben nyilvánvaló, 
hogy a nemzet művészettörténetének 
folyamatában kellőképpen jelen van 
Csontváry. A Nemzeti Galéria méltó-
képpen mutatja be a művészt. A pécsi 
múzeum Modern Magyar Képtárának 
tizenkét Csontváry-képe van. Vagyis eze-
ket, és a vidéki múzeumok képeit is ösz-
sze kellene gyűjteni az új kiállítóhelyen. 
Jog szerint megtehető, de káros hatása a 
lokális gyűjtemények, múzeumok kom-
petenciájában, a vidéki közösségek kul-
turális önazonosságának állapotában 
egyaránt megmutatkozna. A magyar 
„vidék” önállóságának, kezdeményező 
és önértékelési készségének csorbulását 
eredményezné. A „kételyek” pedig akár 
szavazói átrendeződéseket is okozhatnak. 
A magángyűjtőkre mindezen kötelmek 
nem vonatkoznak, de a kialakult „klíma” 
nem kedvez a kölcsönzési készségnek. A 
�015-ös budavári csonka tárlat már intő 
példa volt, amit a külföldi tulajdonban 
lévő képek hiánya is fokozott. Nem is 
szólva a hamis és kétes hitelességű képek 
szerepeltetéséről…

Csontváry a Zrínyi kirohanása (1903) 
képével pedig még földrajzilag is kapcso-

lódik térségünk történelmi mitológiájá-
hoz. A pécsi múzeumi kiállítás szerkezete 
negyven év alatt alakult finom rendszer-
ré, amely az alkotó személyiség „énjének” 
felmutatásától (Mária kútja Názáretben, 
1908) a közösségi élet kérdésén át 
(Panaszfal bejárata Jeruzsálemben, 1904), 
jut el az idő, tér és történelem (Baalbek, 
1906), majd a természet evolúciójának 
(Tarpatak völgye, 1904) szemléje után 
az alkotó, a homo maximus szimboliká-
jához (Magányos cédrus, 1907). A képek 
együvé tartozása a metafizikai teljesség 
élményét eredményező és egymáshoz 
kapcsolódó alapgondolatok következmé-
nye. Ennek megbontása az elért gondola-
ti rendszer összeomlását eredményezné. 
Vagy ez volna a miért, az ok, esetleg maga 
a cél? Nehezen hihető. A Napút festőjét 
a mediterrán Pécs szereti, a Csontváry 
Múzeum a helyén van.

Közösségünk nevében tisztelettel és 
bizalommal kérem, hogy a Csontváry 
életművel játszadozó kárhozatos pró-
bálkozásokat szíveskedjék értő szakmai 
ellenőrzés fényében is terhelési próbának 
alávetni. Megérzésem szerint a várható 
döntéseknek Pécsett ma van politikai 
kockázata is, aminek félelemmel ele-
gyes előérzete engem levelem tónusának 
megformálásában feltétlenül befolyásolt. 
Figyelmét Pécs város közösségének nevé-
ben is hálával köszönöm, nagyrabecsülés-
sel üdvözlöm:

Aknai Tamás
Németh Lajos-díjas művészettörténész

Professor Emeritus
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Csontváry nem lehet senkinek a játékszere
Múzeumban töltött tevékeny évtizedek 
során életre szóló, tettre serkentő élményt 
jelentett számomra Csontváry művészeté-
vel való találkozás, a vele való, gyönyörrel 
teli munkálkodás szinte égi adománya. Ez 
a kötődés énbennem immáron mindhalá-
lig, szinte spirituális kapcsolat formájában 
van jelen. Egyetemi éveim kezdetén szem-
besültem először – Tompa Kálmán képek-
kel, könyvekkel, népi kerámiákkal és szőt-
tesekkel, valamint szellemóriásokkal való 
ottani találkozásaim során – Csontváry 
Római híd Mosztárban című alkotásával. 
Remekművek sokasága között engem ez 
ragadott meg a legjobban. Vonzotta a te-
kintetemet, a kép szinte sugallta a ráfigye-
lést, jobb szavam nincs rá, kikövetelte a 
vele való virtuális azonosulást, a látványból 
kiindulva a benne rejlő értékek továbbgon-
dolását. Talán ott és akkor éreztem rá a fes-
tészet sajátos világára, mely a látottak fel-
ismerésén, annak leképezésén túl mélyebb 
rétegekbe enged bepillantást, más, rejtett 
mondanivalót is tartalmaz. Megéreztem, 
hogy nála nem csupán egy vonzó, szemet 
gyönyörködtető motívum megörökítésé-
ről van szó, hanem ő a látványon túl a ter-
mészet és ember csodálatos, egymást felté-
telező szimbiózisát közvetíti.

Múzeumi gyakornokként, Németh 
Lajos kísérőjeként sok időt tölthettem a 
Csontváry festmények közelségében. Tőle 
lestem el az alkotáshoz való viszonyulás 
mikéntjét, a képelemzés módszerét. 1963-
ban Székesfehérvár, mint oly sokunknak, 
az élmény betetőzését jelentette.

Csontváry élete ma is tele van talányok-
kal, számos fehér folttal, rögzült féligazsá-
gokkal. Társtalan volt, aki profetikus meg-
szállottsággal járta a maga útját, követve az 
állítólagos belső hang által meghatározott 

célt, felvenni a versenyt a legnagyobbakkal, 
feljutni a csúcsra. Mindvégig elszánt külde-
téstudattal tette a dolgát, vállalta a sors ál-
tal rá szabott súlyos penzumot, bekerülni 
a művészet halhatatlanjai közé, vagyis el-
jutni a csodatévők halhatatlan birodalmá-
ba. Önmegvalósításának számos látszólag 
zsákutcát jelentő kitérője után érett fővel 
talált rá az elhivatottság nem mindennapi 
késztetéssel megjelölt útjára. A sorsfordító 
nagy élmény, az 1880. október 13-i állító-
lagos „égi hang” volt, mely végleg kijelölte 
számára az utat, melynek eredményeként a 
festészet vált hivatásává, biztosítva hozzá a 
cél eléréséhez szükséges „energiát”. �7 éves 
volt ekkor.

Vincent van Gogh és Csontváry egya-
zon évben született, mégsem tekinthetők 
kortársaknak. De nemcsak születési évük 
véletlennek is mondható egybeesése kap-
csán említődik együtt a két név. Ennek 
oka, hogy a mai magyar művészettörté-
net-írás olykor a modern európai piktúra 
meghatározó triumvirátusának teljesít-
ményéhez, Cézanne, Gauguin, Van Gogh 
nagyságához méri Csontváry művészetét. 
Szemben a korábbi, a vámos Rousseau-hoz 
való rokonítással, amikor is egyfajta felü-
letes vélekedéssel, vagy éppen akadémikus 
nézőpontból közelítve Csontváryt auto-
didaktának tartották, művészetét a naivok 
közé sorolták. Nem áll messze ettől az a vé-
lekedés sem, amely őt provinciálisnak, vagy 
éppen zseniális dilettánsnak aposztrofálta.

Csontváry „ismeretlensége” számos okra 
vezethető vissza. Elsőként említendő a mű-
vész különös életvitele, tele talányokkal, 
fehér foltokkal, rögzült féligazságokkal. 
Társtalan volt, aki profetikus megszállott-
sággal járta az útját. De a legfontosabb, 
hogy életműve számszerűségében rend-
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kívül kisszámú. Monográfusa, Németh 
Lajos, mindössze százhuszonkettőben je-
lölte meg a meglévő és lappangó művek 
számát. Ma már talán közelíti a 140-et. Bár 
a képek nem szóródtak szét, képet talán 
soha nem adott el, legfeljebb csak padlásra 
száműzte. Műveit mindig együtt tartotta, 
miként tette azt az életmű megmentője, 
Gerlóczy Gedeon. Féltő gondoskodása 
azonban egyfajta karantént is jelentett, en-
nek, valamint elutasító megítélésének kö-
szönhetően a festmények nem kerülhettek 
hazai és nemzetközi közgyűjteményekbe, 
még kevésbé a műtárgyforgalom egészsé-
ges vérkeringésébe. Ismeretlenségének má-
sik oka minden bizonnyal az évtizedekig 
rögzült vélekedés, amely alapvetően művé-
szeten kívülinek állította be az életmű egé-
szét. A hazai műkritika és a művésztársak 
sokáig nem tudtak mit kezdeni művészeté-
vel. A kritikusok éppúgy értetlenül álltak 
a konvenciókkal gyökeresen szakító festő 
munkásságával, különc szokásaival szem-
ben, mint a korabeli művésztársadalom. 
Nem fogtak fel semmit abból a szellemi 
nagyságból, amit Csontváry művészete 
képviselt. A konzervatívok túl modernnek, 
a modernek túl konzervatívnak tartották. 
Mindenesetre nehéz volt őt bárhová is be-
sorolni.

Gerlóczy Gedeon nagyapai örökségéből 
vásárolta meg a műteremben várakozó fu-
varosok elöl a kocsiponyvának szánt kitű-
nő minőségű „vásznakat”. Megbízta Lehel 
Ferencet az életmű tudományos feldolgo-
zásával. Az 19��-es Csontváry kismono-
gráfia felkeltette Bálint Aladár, Hevesy 
Iván, Fülep Lajos és Kállai Ernő, majd 
Ybl Ervin, Vaszary János és Rabinovszky 
Máriusz érdeklődését. 1930-ban az 
Ernst Múzeumban, 1936-ban a Fränkel 
Szalonban rendeztek Csontváry kiállítást. 
Az utóbbin már hetven mű szerepelt, míg 
a festő 1907-ben Párizsban még csak negy-

ven, 1908-ban az Iparcsarnokban ötven-
öt, 1910-ben a régi József Műegyetemen 
negyvenkét művét állította ki. 1931-ben 
Párizsban jelent meg magyar nyelven 
Lehel Ferenc újabb könyve, alcíme szerint 
az ún. második vázlat. A Csontváry iránt 
megnyilvánuló fokozódó figyelmet jelzi, 
hogy festészete rajztanári értekezések té-
májává vált. Gerlóczy soha nem zárkózott 
el a kutatók elől, François Gachot-nak, Ybl 
Ervinnek, Pertorini Rezsőnek és Németh 
Lajosnak is a rendelkezésére bocsátotta 
a forrásértékű feljegyzéseket. És kezdték 
már a harmincas években nagy számban 
hamisítani!

1945-ben Gerlóczy, a Képzőművészeti 
Főiskola építészettörténész professzora 
a főiskolán állította ki az öt nagyméretű 
festményt. 1948-ban Károlyi Mihály ró-
zsadombi rezidenciája számára Gerlóczy 
kölcsönadott több Csontváry képet, aki 
vendégének, Jean Cassou-nak, a párizsi 
Musée National d’Art Moderne igazga-
tójának akarta Csontváry művészetét be-
mutatni. Gerlóczy a festményeket saját 
költségén hozatta rendbe, a szállításhoz 
ládákat készíttetett. 1948-ban Jean Cassou 
kifejezett kérésére vitték ki Párizsba a 
Csontváry-festményeket, ahol a kortárs 
magyar festészet kiállításán kerültek be-
mutatásra. Állítólag ekkor hangzott el 
Gerlóczy jelenlétében Picasso híres mon-
dása: Nem tudtam, hogy rajtam kívül más 
nagy festője is volt századunknak, továbbá 
hogy Csontváry egyike a legérdekesebbeknek 
azok közül, akik a naiv szemléletből művé-
szetet csináltak. Chagall is elismerőleg nyi-
latkozott róla. A képeket Brüsszelben is ki-
állították. 1950-ben a Külügyminisztérium 
hozatta haza a képeket. A tulajdonos azon-
ban nem kapta vissza, azok hollétét is eltit-
kolták előle. A képek siralmas állapotban 
voltak, henger nélkül egymásra feltekerve. 
A Magányos cédrus például a kiálló szö-
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gekkel teli vakrámára és díszkeretre lett 
felcsavarva. A hét hasadás ultraibolya fel-
vételnél ma is kimutatható, így a kép állan-
dó restaurálásra szorul. Az öt nagyméretű 
festményre 1956 nyarán bukkantak rá a 
Szépművészeti Múzeum gótikus csarnoká-
ban. A késői grafikákat is csak peres úton 
tudta visszaszerezni a hatvanas években. 
Véget nem érő szomorú történet, az élet-
mű egészét érte súlyos károsodás a gondat-
lan kezelés és a feltehetően szándékos ron-
gálás következtében. Az életmű, miként 
a gondolat, a gondolkodó ember szálka a 
diktatúra irányítóinak, haszonélvezőinek, 
kiszolgálóinak szemében, így a hatalmat 
magához ragadó politikai rendszerben az 
életmű megsemmisülésre ítéltetett. Szent 
meggyőződésem, ha a politika veszi át az 
irányítást, hatalmi eszközökkel próbál ren-
det vágni, abból semmi jó nem származik. 
Csontváry kapcsán erre számos példát le-
hetne a múltból, de a jelenből is felsorolni, 
akár ártó, akár jobbító szándékkal próbál-
tak különböző érdekcsoportok nyomán 
intézkedni. Az illetéktelen beavatkozásnak 
mindig Csontváry volt a kárvallottja.

Magyarország 1958-as brüsszeli világ-
kiállításon való részvételének feltételeként 
szabták meg Csontváry szerepeltetésének 
engedélyezését. A Kádár-rendszernek ele-
mi érdeke volt az ’56 utáni nemzetközi 
bojkott lazulása. Az 50 ans d’art moderne 
kiállításon a Sétalovaglás a tengerparton 
a nemzetközi pavilonban Van Gogh és 
Gauguin közé került a főhelyre! Majd ezt 
követte az 196� decemberében világsi-
ker a brüsszeli Palais des Beaux-Arts-ban. 
Mindez nem történhetett volna meg az 
1949-es párizsi Musée d’Art Moderne-ben 
rendezett kiállítás egyértelmű szakmai si-
kere nélkül.

Megítélésében azonban a gyökeres for-
dulópontot, melyet Fülep Lajos szakmai 
tekintélyének erőteljes latba-vetésével tá-

mogatott, Németh Lajos 1964-ben meg-
jelent összefoglaló alapműve jelentette. 
Ténylegesen azonban az átdolgozott, bő-
vített és továbbfejlesztett második kiadás-
ban, 1970-ben megjelenő nagymonográ-
fiája tekinthető az életmű első, immáron 
teljes értékű, tudományos igényű megkö-
zelítésének.

1963-ban aztán megtört az átok sújtot-
ta varázslat. A Székesfehérvári múzeum 
– Kovalovszky Márta és Kovács Péter 
– kezdeményezésére jött létre a kiállítás. 
A politika azonban itt is közbelépett. 
Felsőbb utasításra, rapid gyorsasággal el-
sőként Belgrádban állították ki a képeket 
a Titóval történő békülékenység jegyében. 
A Galéria restaurátorainak egy hét állt ren-
delkezésre a restaurálásnak aligha nevezhe-
tő kozmetikázásra. Ez a rapid beavatkozás 
a későbbiekben rendkívül megnehezítette 
a pécsi restaurátorok munkáját. Az István 
Király Múzeum szervezésében rendezett 
átütő erejű székesfehérvári kiállítás a reve-
láció erejével hatott. Megtört a jég, repede-
zett a szakmai féltékenységből is táplálkozó 
közömbösség burka, foszladozni kezdett 
az ismeretlenség nimbuszával övezett, 
képzeletbeli, félreismert, hamis Csontváry-
kép. Nemzedékek szembesülhettek végre 
Csontváry művészetével a maga valóságá-
ban. Előítéletek fala omlott le. A hirtelen 
támadt nem várt sikert láttán központi uta-
sításra, 1963. november 1�. és 1964. febru-
ár �8. között a Szépművészeti Múzeumban 
állították ki a képeket, ahol egy elmebeteg 
teremőrnő szándékosan megrongálta a 
Sétalovaglás a tengerparton és a Jajcei vil-
lanymű éjjel c. festményt és valószínűsít-
hetően a Vihar a Nagy Hortobágyon címűt 
is egy kemény tárggyal felhasította. Folyt 
közben a per a Marokkói tanító szaksze-
rűtlen restaurálása miatti maradandó ká-
rosodás ügyében. Ezt követően döntötte 
el Gerlóczy Gedeon, hogy bekeményít, 
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eddig, és nem tovább. A képeket saját la-
kására szállíttatta, a négy nagy képet pedig 
letétbe helyezte a azon kikötéssel, hogy 
a volt Curia, az akkori Magyar Nemzeti 
Galéria földszinti és emeleti csarnokaiban 
kerüljenek felállításra, a nagyközönség szá-
mára elérhető, a nyilvánosság számára is 
ellenőrizhető helyen.

A hatvanas évek végén, a hetvenes évek 
elején egyre inkább érlelődött bennem a 
szándék. Logikai következtetésből fakadó-
an ugyanis kézenfekvőnek látszott, hogy 
az életmű megmentőjével, fél évszázadon 
keresztüli őrzőjével fel kell vennem a kap-
csolatot. Felmértem a helyzetet. Egyetlen 
leányát, Glóriát 1948-ban Angliába mene-
kítette, aki ma Kanadában él. 1956-ban a 
bécsi Kunsthistorisches Múzeum kamion-
ja napokig állt a Galamb utcában, a csalá-
dot és a képeket Bécsbe kimenekítendő. 
Gerlóczy ezen biztonságot jelentő ajánla-
tot egyértelműen elutasította azon indok-
lással, hogy Csontváry magyar művész, 
műveinek az országban kell maradnia, itt 
kell kivívni értékének megfelelő méltó he-
lyét a magyar és az egyetemes művészettör-
ténetben. 1970-ben, amikor felkerestem, 
75 éves volt és szürke hályog nehezítette 
a látását. Akkor még nem alakult ki a sok 
összetevős vélekedés, a ’bezzeg Pécs’ szind-
róma, de a Modern Magyar Képtár már 
jelentős eredményekkel büszkélkedhetett 
és híre már terjedni kezdett. A képtárépí-
tés szelleméből fakadó erkölcsi tőke volt 
az, ami miatt kezdeményező lépésem nem 
tűnt illuzórikusnak. Tisztában voltam az-
zal, hogy Csontváry ügyében permanens 
patthelyzet alakult ki. Amikor az ötletet 
felvetettem, és belső körökben pedzeget-
tem a bennem is csak halványan felsejlő el-
képzelést, sokan enyhén szólva is megmo-
solyogtak. Ekkor tudatosult bennem, csak 
magamra számíthatok, meg kell keresni, és 
magam mellé állítani a helyi támogatókat 

és semlegesítenem a zsigeri ellendrukkere-
ket. A hályogkovács bátorságával hívtam ki 
magam ellen a sorsot. De nem volt veszteni 
valóm.

Felhívtam Gerlóczyt telefonon, bemu-
tatkoztam neki, a pécsi múzeum művészet-
történésze vagyok, szeretném megnézni a 
Csontváry képeket. Gerlóczy félbeszakí-
tott: hol vagy most? A Régiposta utcában, 
egy telefonfülkében. Már hallottam rólad, 
gyere fel, várlak. Galamb utca 3., a lift mű-
ködik. Barátságosan fogadott, olyan érzé-
sem volt, mintha már számított volna rám. 
A sorozatos restaurálási botrányok után 
az öt nagyméretű kép kivételével a többit 
a lakásán tartotta. Miközben csodálattal 
nézelődtem, ő a képek hányatott sorsáról 
mesélt. Szóba hozta, hogy Naphegy utcai 
lakásukból mily szorongva nézték a félel-
metes látványt, a már „felszabadult” Budán 
a lángokban álló királyi palotát, amit a 
szovjetek gyújtottak fel. Aztán rátért a 
várva-várt mondandóra: életem alkonyán 
szeretném megérni, hogy Csontvárynak 
önálló múzeuma legyen. Jóllehet tudom, 
ebben a Budapest-országban, a fővárosban 
lenne a helye, évtizedek szomorú tapaszta-
lása mondatja velem, de én másutt keresek 
ennek megfelelő helyszínt. Tebenned meg-
bízom, ezért én Pécset választom.

Összeültek a megyei és a városi vezetők 
Pécsett, azonban senki sem merte vállalni: 
Pécs nem áldozhatja fel a nemrég felújí-
tott Városi Kiállítótermet. Természetesen 
Gerlóczy e döntésről hivatalos értesítést 
nem kapott, ezt nekem kellett vele kö-
zölnöm. Hónapokig vártam, abban a re-
ményben, hátha meggondolják magukat. 
Felutaztam Budapestre, beszámoltam neki 
a történtekről, majd hozzátettem. Gida bá-
tyám, itt már csak a jóisten, vagy pedig a 
földi helytartója segíthet. Tudod mit, tár-
csázd fel nekem. A helytartó titkárnője 
fogadta a hívást. Gerlóczy sármos dzsent-
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ri modorban annyit mondott: Csontváry 
ügyben szerettem volna a főnökével be-
szélni. Másnap Aczél György, feleségé-
vel együtt tiszteletét tette Gerlóczyéknál. 
Gyalog mentek fel a hatodik emeletre, a lift 
nem működött. Gerlóczy civil kurázsival 
megszerezte a legfelső támogatást.

A pécsi vezetés „feláldozta” a nagytermet. 
Kihasználva a kedvező pillanatot, feltétel-
ként szabtam két restaurátor státust. Tarai 
Teréz és Petheő Károly személyében sike-
rült két elhivatott kitűnő szakembert meg-
nyerni. A hetvenes évek elején kezdődött 
a Csontváry festmények rendbehozatala. 
A müncheni szénrajzokat, és a tízes évek-
ben készült nagyméretű, addig ismeretlen 
képterveket pécsi megbízásra Hasznosné 
Szöllős Ilona, az Országos Levéltár nyugal-
mazott főrestaurátora konzerválta.

1973. október 10-én megnyílt az egy-
termes Csontváry Múzeum. Azonban már 
akkor sok ellenzője akadt. Akik addig a 
kisujjukat se mozdították, most azon há-
borogtak, hogy ha látni akarják, Pécsre 
kell utazniuk. Micsoda inszinuáció! A 
hetvenes években egy televíziós szakmai 
vitában azzal érveltem, hogy Matthias 
Grünewald isenheimi duplaszárnyas késő 
gótikus főoltára sem Párizsban van, hanem 
Colmarban, egy francia kisvárosban. Pedig 
ez a remekmű Európa késő középkori-kora 
reneszánsz festészetének csúcspontja, az 
egyetemes, egyben a szakrális művészet 
egyik legnagyobb művészi teljesítménye. 
Fél napot töltöttem el ámulattal csodál-
va, szememmel centiről centire letapo-
gatva, agyamba vésve, soha nem feledve a 
szembesülés során bennem elhatalmasodó 
katartikus élményt. Ugyanezen logika ér-
vényes Pécsre is, mely Colmarhoz hason-
lóan nem éppen világváros, túlzottan sok 
látványosságban nem bővelkedik így ez 
szerintem Pécsnek előnyt jelent. Ne feled-
jük azt sem, hogy 1987-ben amszterdami 

művészettörténészek is Pécsett figyeltek fel 
Csontváryra.

1983-ban került sor a Csontváry 
Múzeum kibővítésére. Előbb azonban 
nagy küzdelem árán meg kellett változ-
tatni egy már véglegesnek tűnő határoza-
tot. A minisztérium ugyanis eldöntötte, 
a Csontváry képeket a Magyar Nemzeti 
Galériában kell kiállítani. A minisztérium 
berendelte Takács Gyulát, Baranya me-
gyei tanácselnök helyettest, Bereczky 
Lorándot a Galéria főigazgatóját, Németh 
Lajost és engem a pécsi múzeum képvise-
letében. A régész Selmeczi László közölte 
a megjelentekkel, a képeket Budapesten 
kell kiállítani. Takács Gyula ellenvéle-
ményét az osztályvezető nem akceptálta, 
többször is megismételte, a döntés kőbe 
van vésve. Én az épület alaprajzán felvá-
zolt forgatókönyvvel készültem. Érveimet 
a kiállítás tervezett programjának képes 
illusztrálásával adtam elő. A virtuálisan 
megrendezett kiállítás léptékhelyes fotóit 
az egyiptomi falfestményekhez hasonla-
tosan, kihajtható formában ragasztottam 
a tablóra. Így érzékeltetve, hogy mennyi 
kép szükségeltetik a megfelelő arányok 
biztosításához. A Galéria főigazgatója ab-
ban volt érdekelt, hogy az állandó kiállí-
tást ne kelljen megbontania, az arányokat 
megváltoztatni, és ne kelljen a kiállítás 
rovására egy önálló Csontváry anyagnak 
helyet biztosítani. Miközben Selmeczi 
kötötte az ebet a karóhoz, mi már elosz-
tottuk egymás közt a képeket. A prezentá-
cióval sikerült Németh Lajost meggyőzni: 
A Feri oly megfelelő programmal állt elő, 
hogy én úgy látom, továbbra is jó kezek-
ben marad a Csontváry életmű Pécsett. 
Ezzel eldöntötte a vitát. Érvelését a mi-
nisztérium is kénytelen volt elfogadni. Az 
elmúlt négy évtized során egyébként közel 
kétmillió látogatója volt a pécsi Csontváry 
Múzeumnak.
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1994–1995-ben Pécs és Budapest után 
Stockholmban, Rotterdamban, végül 
Münchenben került bemutatásra a mai 
napig a leggazdagabb Csontváry gyűjte-
ményes kiállítás, melyen valamennyi kép, 
legyen az hazai múzeumban őrzött, ma-
gyar vagy külföldi magántulajdonban lévő, 
vagy külföldi múzeumokban őrzött kép. 
1987-ban az amsterdami Magyar Hét ke-
retében rendezett kiállítás záró vacsoráján 
Peter Schreiber holland miniszteri biztos, 
feltételezhetően pécsi jelenlevésemnek cí-
mezve, kijelentette, addig nem nyugszik, 
míg Amsterdamban be nem mutatjuk 
Csontváryt! Hamarosan hivatalos megke-
resés érkezett, melyet később holland rész-
ről gyakori pécsi látogatások követtek. A 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
kijelölt egy semleges grémiumot. A témá-
ban laikus ad hoc bizottság több évig tartó 
huzavona után méltóztatott engedélyezni 
Csontváry képeinek külföldi bemutatóját! 
Ennyi! A hogyan tovább terén azonban lé-
nyegi döntés nem született. Megbíztak egy 
külföldön élő menedzsert, hogy lehetőleg 
francia és angol, esetleg német kapcsola-
tot kezdeményezzen. Sikerült is a párizsi 
Pompidou Center és a londoni Barbican 
Art Gallery szándéknyilatkozatát kieszkö-
zölnie. A hollandok azonban nem tudtak 
a helyszint illetően dűlőre jutni. Az 1987-
ben kandidáló nagy nyugati intézmények 
ennyi huzavona után természetszerűleg 
sorra visszaléptek. Pedig a nyolcvanas 
években a nagy posztimpresszionista élet-
mű bemutatások sorába kerülhetett volna 
az Európában addig ismeretlen Csontváry. 
Ennél nagyobb esély talán már soha nem 
adatik meg.

1991 szeptemberében Fekete György 
helyettes államtitkár beszámolót kért 
Németh Lajostól és e sorok írójától a 
Csontváry kiállítás állásáról (nem voltam 
tagja a Bizottságnak, ebben a pécsi mú-

zeumot Várkonyi György képviselte), a 
holtpontról való elmozdulás szándékával. 
Azt válaszoltam, a teljes életművet először 
is rendbe kell tenni. Mi ennek a módja? A 
restaurátoroktól árajánlatot kell kérni. Egy 
hét alatt ez megoldható? Igenlő válaszom-
ra a kiállítás gondozását a pécsi múzeum 
körébe utalta és Németh Lajos javaslatára 
jelen sorok íróját minisztériumi megbí-
zottként teljes intézkedési jogkörrel ruház-
ta fel. Személyi kérdésben nem is lehetett 
más alternatíva, minthogy azok kapták a 
megbízatást, akik már évtized(ek) óta ma-
gas szinten foglalkoztak Csontváryval, te-
hát Tarai Teréz, Petheő Károly, és Czakó 
Ferenc. Többéves késéssel kezdődött az 
érdemi munka, a festmények szakszerű 
konzerválása, restaurálása holland és ma-
gyar szakmai felügyelet mellett. Az évek 
multával, személyi változások következté-
ben Párizs és London visszalépett. Szembe 
kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy nem 
kapkodnak értünk. Nem érdekeltek ab-
ban, hogy egy csak Magyarországon ismert 
művész életművét, száz év késéssel, anyagi-
lag úgymond semmi esetre sem kifizetődő 
vállalkozás keretében felvállalják. Ehhez 
személyes ráhangoltság szükségeltetik, 
ezt pedig Párizs és London esetében saj-
nos elszalasztottuk. A hatéves készülődés 
bizonytalansága és az európai színvonalú 
kiadványok hiányából fakadó ismeretlen-
ség összegződve, együttesen eredményezte 
az érdeklődés lanyhulását.

�014-ben elterjedt a hír, Csontváry ki-
állítást rendeznek Budapesten, a Várkert 
Bazárban. A kiállítócsarnok nem készült 
el időben, így a kiállítás elmaradt. Mi pé-
csiek fellélegeztünk. Hisz aki valamelyest 
ismeri a történéseket, egy múzeum idő-
leges megszüntetése is már jelzésértékű. 
Pécsett sajnos erre számos példa adódik. 
A tájékozatlanok persze azt hangoztatják, 
hogy Pécs hírnevét öregbíti Csontváry 
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Budapesten! Ismétlem, nem Pécsett, ha-
nem Budapesten! Hisz minden egyirányú 
út a fővárosba vezet. És nem igen van visz-
szaút. Pécs ismét szegényebb lenne egy a 
városhoz erősen kötődő látványossággal. 
És ez immáron megtörténhet, mert meg-
történhet.

�015. július 5-én Lázár János miniszter-
elnökséget vezető miniszter nyitotta meg 
A Magányos cédrus – Csontváry géniusza 
című időszakos tárlatot. No nem a mű-
vészet hagyományos, patinás szentélyé-
ben, mondjuk a Műcsarnokban, hanem 
a romos jellegét megtartó volt Honvéd 
Főparancsnokság maradvány épületében. 
A Csontváry kiállítás kapcsán a művészet-
történész szakma helyett a Várgondnokság 
képviselője nyilatkozgatott a közmédiá-
ban, az 50 év óta ez az első Csontváry ki-
állítás Budapesten… hamis információt is-
mételgetve. Pécset követően 1994. március 
11. és május �3. között a Magyar Nemzeti 
Galériában került sor a Csontváry gyűj-
teményes kiállítására. Majd Stockholm, 
Rotterdam és München következett. 
Valószínűsíthető, nem mindenki szerzett 
erről tudomást. De talán hallottak már 
egyet-mást Csontváryról.

A fővárosi „ideiglenes” Csontváry ki-
állítás azonban nem minden előzmény 
nélküli. �010-ben, Pécs Európa Kultúra 
Fővárosában megtörténhetett az a skan-
dalum, nevezhető ez akár eredendő bűn-
nek is, hogy a megyei önkormányzat a 
városvezetés asszisztálásával Csontváryt 
Isztambulban állította ki, valami megma-
gyarázhatatlan torz logikából fakadóan. 
A helyi EKF vezérkar, a város, a megye, a 
múzeum akkor egyaránt áldását adta eh-
hez, úgy hírlett, szó nélkül beleegyeztek 
ebbe, minden bizonnyal a valóság teljes 
félreértésével. Netán némi kompenzáció 
reményében? Ma is hallani ilyen szirén-
hangokat. Az lenne a legfájóbb, ha netán 

elhitték volna azt az otromba érvet, hogy 
Csontváryval Kelet felé kell nyitnunk! 
Pécs kiemelkedő értékét a 13 milliós me-
gavárosban, jóhiszemű becslés szerint is 
legalább pár ezer ember látta. De ebből 
mi haszna volt �010-ben Pécsnek, Európa 
Kulturális Fővárosának, és nem utolsó sor-
ban Csontvárynak? Azt vélem, ez a város-
vezetés próbája volt, egy későbbi döntés 
tesztelése állt a dolog hátterében. Ez volt 
a �015-ös fővárosi bemutató főpróbája. 
Nem kötném ötletadó személyhez, erre 
nincs is rálátásom, a tendencia a lényeg. De 
a felelősöket néven tudnám nevezni.

Ismert tény, a par excellence művészet-
történész szakma mellett, de nem annak 
alárendelve, a világ minden táján a mű-
kereskedelem a mérvadó hatalmasság. 
Nálunk is egyre nagyobb a befolyása. Úgy 
gondolom, ezt a fővárosi bemutatót is ők 
szorgalmazták, a politika csak a hullámot 
akarta meglovagolni. Ugyanis elsősor-
ban a műkereskedelemnek áll érdekében, 
hogy forogjon a név, a sajtó ezzel a témá-
val foglalkozzon, ezáltal a művészi érték, 
no meg mondjuk ki nyíltan, a kereskedel-
mi árak is minél magasabban szárnyalja-
nak. Ennek azonban van pozitív olvasata 
is. Azonban tényként kell megállapítani, 
a szocializmusban a műtárgyak irreálisan 
alacsony árszintje immáron tarthatatlan 
volt. Példaként említeném, 1968-ban a 
Modern Magyar Képtár első Csontváry 
szerzeményét, a Római híd Mosztárban 
című festményt 30 ezer forintos vételáron 
sikerült megszerezni. A rendszerváltást 
követően a műkereskedelemnek köszön-
hetően az árak a reális értéket kezdték 
közelíteni, a valós értékrendhez kezdtek 
felzárkózni. Az egyes művek művészi érté-
két ugyan jórészt muzeológusok állapítják 
meg – régebben legalábbis ez még így volt 
–, de a műalkotás forgalmi értékét a mű-
kereskedelem szabályozza. A művészi érték 
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azonban önmagában csupán fikció, ugyan-
is nem valorizálható, de egy aukción elkelt 
festmény magas ára már bizonyító erővel 
bír. Ma a múzeumi szakemberek rendkívül 
hátrányos helyzetben vannak a műkereske-
delem egyébként ma már kiválóan képzett 
szakembereivel szemben. A múzeumok 
nagy általánosságban, és nemcsak Pécsett, 
mintha egyre jobban devalválódnának.

A műkereskedelem volt a fővárosi kiállí-
tás ötletadója, gyakori médiaszerepléseiből 
ítélve kezdetben legalábbis a parlamenti 
államtitkárnak volt ebben meghatározó 
szerepe. Majd átvette tőle a karmesteri pál-
cát maga a miniszter. Ezzel immár politikai 
síkra terelődött a Csontváry-ügy. Távoli 
célként fogalmazták meg, hogy a kiállítást 
külföldön is be kellene mutatni. Felteszem 
a kérdést, őszintén kérdem. Felmérte már 
valaki, hogy van rá igény? 1948-ban volt 
még esély Csontváry művészetének világ-
szintű elismertetésére, akkor a politika 
közbelépett. De még a szakma sem volt 
nálunk erre a kihívásra felkészülve. Sőt a 
legnagyobb hazai szaktekintély, Bernáth 
Aurél még az elmebetegek művészetével 
rokonította az életművet. Ezt követően 
volt ugyan néhány, leginkább politikai 
indíttatású meghívás, de 1987 óta érke-
zett netán hasonló felkérés? Ma előkészí-
tetlenül, egyéni elhatározásból, mi több 
erőfitogtatásból Csontváryt utaztatni tel-
jes felelőtlenség lenne. Hivatkozási alapul 
szolgálhat 50 000 pesti turista? Ez ugyanis 
nem lehet szakmai érv. Ahogy a nyolcva-
nas években az évi 150–180 ezer pécsi lá-
togató sem lehet ma már hivatkozási alap, 
de azért ezek a számok beszédesek.

A körülmények ismeretének teljes hi-
ányában tűzzel játszik, aki hívás nélkül 
nyugati körútra vinné Csontváryt, mi-
ként eleink a véres kardot, Európát meg-
hódítandó. Rosszkor, rossz időpontban 
nem szabad hitegetni önmagunkat, hogy 

Csontváryt kelet vagy nyugat majd csak 
felfedezi. Ők, nekünk. Na ne már! Mások 
e téren a játékszabályok, érdemes lenne ezt 
behatóan tanulmányozni, előbb tényekkel 
ismerkedni, szakemberek véleményére tá-
maszkodni. Mielőtt végzetesen rossz dön-
tések születnének.

Szerintem ugyanis Csontváry világnagy-
ság, de nem lesz soha világhírű. Ennek sok 
összetevője van, a legtöbbet már említet-
tem. Hazai ellenpélda a világnagyság-vi-
lághír problematikára. Munkácsy a 19. 
században világszerte ismert, híres festő 
volt, egy letűnt korszak rendkívül termé-
keny szinte utolsó mohikánja. Itthon kri-
tikai realista műveivel, Európában inkább 
szalonképeivel, nagyhírű párizsi szalonjá-
val, mi több, főúri életvitelével, mai szóval 
élve amolyan celebként vált világszerte is-
mertté, de csak nálunk maradt meg nem-
zeti géniuszként „világhírű”. Három nagy 
klasszikus pannóját már csak az akadémi-
kus festészet heroikus produktumaként 
jegyzik, ha egyáltalán jegyzik még valahol 
a nagyvilágban. Mi magyarok persze mél-
tán vagyunk büszkék a trilógiára, de nem 
elsősorban festői kvalitásai, hanem nem-
zettörténeti, egyháztörténeti értékei miatt 
lehetünk rá valóban büszkék.

Ha a mostani kezdeményezők akarata 
érvényesülne, és a Városligetben vagy má-
sutt kialakítandó múzeumi negyedben ön-
álló pavilonban valósulna meg a Csontváry 
Múzeum, a kisvárosi előny semmivé fosz-
lana. Megvalósíthatósága is számos seb-
től vérzik. A Magyar Nemzeti Galériában 
kellőképpen volt, van, és remélhetően lesz 
képviselve Csontváry, azaz Tivadar festő 
(A művész nevezte így önnön magát, de ő 
azért nekünk mégiscsak Csontváry Kosztka 
Tivadar marad. Ahogy az 1918-ban gyű-
rött borítékra skiccelt elnagyolt, saját mú-
zeumának vázlatát sem lehet a művész 
végakarataként értelmezni.) Remélhetőleg 



2016. június 15

Ba
ra

ny
ai

marad majd legalább mutatóban a Modern 
Magyar Képtárban is Csontváry. Avagy a 
képtár tulajdonában lévő mind a tizenkét 
Csontváry-képet is ’am blok’ mind elvin-
nék Pécsről, a vidéki múzeumoktól és a töb-
bit is a Magyar Nemzeti Galériától? 1983-
ban kialakult egy optimális arány. A pécsi 
Csontváry Múzeumban kiállított képek 
a teljesség képzetét adták. Szinte már egy-
gyel kevesebb is felborítaná a kényes, szin-
te patikamérlegen kialakított egyensúlyt. 
Ugyanakkor a Galéria is méltóképpen mu-
tatta be a művész oeuvre-jét. Állami tulaj-
donra hivatkozva ugyan jogilag megtehető 
az egyensúly feldöntése. De káros hatása 
felmérhetetlen lenne. A múzeumok gyűj-
tési kompetenciáján súlyos csorba esne, 
beláthatatlan következményekkel járna. 
Az államosítás múltbéli hírhedett korszaka 
sejlene fel sokakban. Új fogalommal ismer-
kedjünk, a múzeumsöprés fogalmával? Ez 
semmi esetre sem szolgálná a magyar kultú-
ra, sem pedig Csontváry érdekét! Ez a vidék 
önállóságának, kezdeményező készségének 
is újabb csorbulását eredményezné.

A magángyűjtőkre azonban mindezen 
kötelmek nem vonatkoznak. Nem szíve-
sen válnak meg féltett kincsüktől, lám, 
most még fél évre sem adták kölcsön a 
képeket. Példa rá a szóban forgó budavári 
csonka tárlat. Ugyanis nagyszámú magán-
tulajdonban lévő kép hiányzik a tárlatról. 
Továbbá a külföldi tulajdonban lévő ké-
pek! A hamis és kétes hitelességű képek 
szerepeltetése az így keletkezett űrt nem 
töltheti be. Találunk rá sajnos példát a vár-
beli kiállításon, sőt nem is egyet. Ez felveti 
a Csontváry tárlat kurátorának szakmai 
felelősségét, mi több, hozzáértését. A kiál-
lításon főszerepet vállaló főrestaurátornak 
pedig azt kellene végiggondolnia, miért 
kompromittálja magát a nyilvánosság előtt 
egy kétségtelenül hamis cédruskép hitele-
sítési kísérletezésével.

A főművek ma már szinte kivétel nélkül 
állami tulajdonban vannak, a magántulaj-
donban lévő mintegy tucatnyi kép pedig 
védett, elvileg tehát nem kivihető az or-
szágból. Külföldön a losonci múzeumon, 
és a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galérián 
kívül nincs Csontváry kép európai kép-
tárakban. Van ugyan magántulajdonban 
Prágában, Stockholmban és a Gerlóczy-
örökösöknél Kanadában, de ezek nem szá-
mottevő művek.

1983-ban Németh Lajos, döntötte el a 
vitát: a Csontváry Múzeumnak Pécsett van 
a helye! Tudom, ma is ezt mondaná!

Elhangzott számos képtelen ötlet, töb-
bek közt egy Ötletbörze javaslat, hogy a 
mesterségesen keltett zavarosban az isten-
adta nép döntsön, a minden szakmaiságot 
nélkülöző javallatok között. Csontváry 
állítólagos végakaratához hozzáfűzném 
Németh Lajos 1970-es nagy monográfiá-
ban közölt sorait. 1918-ban, a megbomlott 
intellektusú, […] a meg nem értettség, az 
elmaradt dicsőség miatti fájdalom ellen az 
őrületbe burkolózó művész már nem tud 
másról írni és rajzolni, csak saját maga zse-
nijéről, életműve mámoros ünnepléséről. […] 
Beadványok sorát szerkeszti, művei nagysza-
bású kiállítását tervezi. […] Az Eskü téren 
emeltetne műveihez méltó kiállítási csarno-
kot, vagy a Keleti pályaudvaron mutattat-
ná be festményeit, hogy a „Baalbek”-et, a 
„Nagy Tarpatak a Tátrában”-t megtekintő, 
harctérre induló honvédcsapatok az isteni 
összeköttetés bizonyítékait látván fellelkesül-
ten vessék magukat a harcba.

Több mint fél évszázados, Csontváryval 
kapcsolatos munkálkodásom tapasztalatá-
val mondom, kérem, esedezem: Csontváry 
ne legyen senkinek a játékszere!

Romváry Ferenc
Pécs, �015. december 1.
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A Baranya Megyei Esélyek Háza és a 
Csorba Győző Könyvtár Könyvtárbusz 
programjának közös projektének kere-
tein belül lehetőségünk volt ellátogatni 
két általános iskolába, még a húsvét előtt, 
hogy egy alkotónap révén készülhessenek 
a gyerekek a közelgő ünnepre. A prog-
ram az NTP-CSSZP-M-15-0016 „Falak 
helyett Hidak” – a sokszínű tehetségért 
pályázat keretében valósult meg.

Március ��-én a Bogádmindszen-
ti Általános Iskolában kezdtünk, ahova 
hozzávetőlegesen 90 gyermek jár, �3-án 
pedig a Hetvehelyi Általános Iskolában 
tartottunk egész napos foglalkozást, kö-
rülbelül 60 tanulónak. 

Mindkét helyen nagyon barátságos kö-
zeg fogadott minket, az iskolákban csalá-
dias légkör uralkodik és nagyon örültek 
kollegáinknak, mint vendégeknek. A két 
iskolában nagyjából hasonlóan alakul-
tak az alkotónapok. Egészen reggeltől 
vártuk a gyermekeket egy olyan kaland-
játékra, mely a húsvéti készülődés tema-
tikáját járta körül. Az osztálytermekbe 
berendezkedve különféle állomásokat 
hoztunk létre, melyeket a csoportokba 
szerveződött tanulóknak, tanári kíséret-

tel kellett végigjárniuk. Az állomásokon 
segítségünkre voltak a Csorba Győző 
Könyvtár Könyvtárbuszos kollegái, az 
Élmény Tár Tanoda, Élménykommandó 
elnevezésű csapata, akik a szokásukhoz 
híven a mozgásos, ügyességi játékaikat 
hozták magukkal. A Ba-
ranya Megyei Esélyek 
Háza munkatársaival 
pedig kézműves, krea-
tív alkotófeladatokat, 
ételkészítős programot, 
esélyegyenlőségi játéko-
kat, drámapedagógiai és 
zenés feladatokat vittünk a gyerekeknek. 

A csoportok forgószínpad-szerűen jár-
ták körbe az állomásokat és együtt néz-
tek a szembe a kihívásokkal, így minden 
kiscsoport kipróbálhatta az összes lehet-
séges játékelemünket. A csapatszellem 
növelése érdekében csapatindulókat, 
címereket és elnevezéseket is adtunk az 
egyes csoportoknak. A nap végén egy kö-
zös jutalmazás keretein belül elmondtuk 
a gyerekeknek, hogy nem a verseny volt 
a kalandjátékok lényege, hanem a közös 
alkotás, a játék és a készülődés öröme volt 
az, amelyre a fókuszt szerettük volna he-
lyezni. 

Rimai Dávid
KÖNYVTÁRBUSZ PLUSZ –  
 HÚSVÉTI KALANDJÁTÉKOK
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Köszöntök mindenkit sok szeretettel Könyv 
Kata Primavera rustica c. kiállítás megnyitó-
ján!

A kiállító művész és Kiss Adél képzőmű-
vész által bemutatott performansz igazolja azt 
a meggyőződést miszerint a nő művészekkel 
leggyakrabban – de inkább korábban – a tex-
til művészetet társították/ják. A Faciótípia c. 
performansz szimbolikus eleme a fonal, ami 
a krétai királylány Ariadné aranyfonal-gom-
bolyagához asszociálható elsődlegesen, amit 
Thészeuszának adva segíti ki a szeretett ifjút 
Minótaurosz labirintusból. 

Azonban azt állítom, hogy az itt látha-
tó performansz és Könyv Kata munkáinak 
nőies vonásai mellett ezeket határozottság és 
erő is jellemzi. Ezzel kapcsoltban fel tudnám 
idézni az azt a nő művészt, akit ma a legsike-
resebb művészként titulálnak a Caravaggio 
utáni korszakban a barokk festőnő Artemisia 
Gentileschit, aki nem volt hajlandó a neme el-
várása szerint élni – köztudottan abban a kor-
ban a nők nem követhettek művészi pályát 
– és aki azt jegyezte meg valakinek: „Ebben a 
női lélekben cézár szellem lakik!”

Könyv Kata művészeti szakközépiskolás 
éveit, gyerekként, Pécset töltötte és a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem elvégzése után tér 
vissza már tanult festőművészként Pécsre, 
hogy tovább fejlessze művészi személyiségét 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Doktori Iskolájában.

A kiállító művész sokat gondolkodott 
azon, hogy milyen címet adjon első pécsi ön-
álló kiállításának. Tavasz latinul primavera je-
len évszak és az I. éves DLA hallgató doktori 
tanulmányainak időszakára, kezdetére is utal. 
A Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar 
Értelmező Szótára alapján pedig a „rusztikus” 
szó egyenes fordítása „falusias”, de jelentheti 
még a következőket: paraszti, parasztos, falu-
siasan egyszerű, darabos.

A fent elhangzottak mellett tapasztala-
taim szerint a rusztikus szónak még lehetnek 

másodlagos értelmezési lehetőségei is. Így 
például a mai közhasználatban rusztikusnak 
nevezhetünk egy olyasvalamit is, aminek ösz-
szetétele nem egynemű, hanem különböző, 
heterogén elemekből áll össze. Könyv Kata 
kiállított munkái különböző időszakokban 
készültek, összességében az utóbbi 10 évben. 
Vannak olyan festmények kiállítva, amelyek az 
egyetemi képzés időszakában készültek mint 
például a „Kisvirág” vagy az „Attack”  olya-
nok amelyek a diplomamunkájának darabjai 
mint például az „Eclipse”, olyanok,  amelyek 
a diploma megszerzése utáni időszakból va-
lók, ilyen a „Szerelempirulák”, „Könyvprés”, 
”Feszültség”, valamint egészen friss munkák, 
amelyek az előző hónapokban, hetekben szü-
lettek; itt megemlíteném a  „Homo lux” vagy 
a „Munkahely” címet viselőket.

A rusztikus elnevezés ugyancsak találó 
jelző, hogyha a festmények témájának sok-
színűségét vesszük figyelembe. A kiállítás da-
rabjai között vannak metafizikusan szimboli-
kus csendéletek és tárgy reprezentációk. Ilyen 
a „Feszültség” című festmény, ahol egy íj húr-
jának feszítettségét fokozza a még többszörö-
sen cikk-cakkban a húrt az íjjal összekapcsoló 
kötél. A „Könyvprés” c. munkán a prés alatt 
nem szabályszerűen elhelyezve, hanem éppen 
összezúzás előtt kinyitott könyv van elhelyez-
ve, amely szimbolikusan és fizikálisan is, most 
itt egy példányban az emberiség tudásismeret 
hordozza, és amit a prés éppen megsemmisí-
teni készül. Ezzel az alkotó a nézőben bűntu-
datot ébresztett amely érzést tovább fokozza 
azzal, hogy a könyv egy anatómiai ábránál van 
kinyitva, ahol feltárt emberi mellkasában egy 
szívet láthatunk, ami köztudottan a jelenlegi 
nyugati kultúránkban az emberi létezés lénye-
gének szimbóluma. És ha mind ez nem lenne 
elég, akkor ez a kép részlet megduplázódik a 
tükröződés által. A kiállított munkák között 
vannak társadalomkritikus témájú képek, 
mint például Az „Attack” és az „Eclipse” c. 
alkotások, amelyek egy fotóval ellátott újság-

Könyv Katalin – Primavera rustica 
    c. kiállítása – Gebauer Galéria
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oldal közelképet jelenítik meg rajtuk egy eo-
zin mázos jellegű játék malac van elhelyezve, 
amelynek testén részben tükröződik az újság 
szövegének és képének részlete. A malacra 
köztudottan (hibásan) mint tisztátlan állatra 
szoktunk gondolni, ami miatt ezt az állatot 
alacsonyrendűnek és a gúny tárgyának titu-
lálunk. Ez az irónia átruházódik az újság fo-
tóiban látható emberi cselekedetekre a malac 
testi közelségének köszönhetően tetőzve ezt 
ráadásul a fényes formáján megduplázódó 
immár torzult újságkép miatt is. Az „Eclipse” 
c. festmény még egy utolsó értelmezési csavart 
is tartalmaz azzal, hogy kisméretben Könyv 
Katalin saját arcképe is tükröződik a játék 
malac hátán ezzel a gúny-játék aktív részesévé 
titulálva önmagát. (Hasonlóan teszi ezt Clara 
Peters XVII századi alföldi festő, amikor egy 
konyhai tárgyakból álló csendélet közepén 
lévő kanna fedélére megfesti az ott tükröződő 
önarcképét.) A kiállításon van két olyan kis-
méretű kép, amelyeken az antik motívumok 
új értelmezéssel gazdagodnak, mint például 
a „Néma emlék” ahol a cím – nem előszór – 
Könyv Kata munkáit illetően támasztják alá a 
képi kifejezést; vagy a „Töredék” c. festmény, 
amelyben a figuratívitás váratlanul átváltozik 
nonfiguratív felületté. Két nagyobb méretű 
kompozícióban az antik világ motívumai és 
a szocialista korszakot felidéző elemek, mint 
az ipari építmények, furcsa hangulatának lírai 
szürreális elegyét közvetítik. Kissé groteszk, 
olykor fanyar humorú képek ezek, amelyeket 
a néző egyszerre tudja objektíven szemlél-
ni, mint egy kor dokumentumot, és amelyek 
ugyanakkor érzelmileg is megindítók, mint 
például a „Veszett világ”. A „Szív gyárban”, a 
gyártószalagon kitermelt és a melegtől még 
gőzölgő emberi szívek vonulatának csendes 
szemtanúja egy az épület falánál kuporgó 
női alak, aki mintha megkérdőjelezné a szív 
szimbolikája által az ember gépé válását és ily 
módon való szemlélését. A „Házi áldás” egy 
ismert a magyar népi kultúrában üdvözlő szö-
veget az itt összegyűrt falvédőn egy összetört 
üveg tárgy társaságában és egy félig elfogyasz-
tott kifli mellett kanonizált üzenetének jelen-
tése és ereje kérdőjeleződik meg. Egy utolsó 

témát is megemlítenék: az a pszichológiai 
portrék kategóriáját. Anguissola Sofonisba 
olasz reneszánsz festőnő az életből elleset 
pillanatok megörökítéséből mutatta meg te-
hetségét és ezzel egészen új stílust teremtett: 
a családi portré festészet terén. A portré tipi-
kus női festészeti téma, és mint ilyen Könyv 
Kata hozzá a leg közelebb álló nőket: „Timit”, 
„Zsuzsit” és „Évit” festi meg a rájuk leg jellem-
zőbb testtartásba, színvilágba és/vagy tárgy 
társságában. Ugyanakkor erős öngúny jellem-
zi a saját magáról még néhány évvel korábban 
készült a „Kisvirág”címét viselő munka. Egy 
fekete női harisnyát húzva fejére, és arcára 
maszkként használva ezt, szárait megcsomóz-
va, amelyek állat fülekként lógnak le a fej két 
oldalán, miközben a festő gúnyosan nevet az 
áttetsző harisnyán keresztül, miközben fürké-
szően, a dolgokat mérlegelők kétkedéssével 
tekint ki a maszk résein.

Ugyancsak rusztikusnak nevezném a festő-
művész sokoldalú festői eszköztárát is: mun-
káin változatos festési modorral jeleníti meg 
motívumait az akril, de leginkább az olajfes-
ték anyagának tág skálájú viselkedési formáját 
kihasználva. De Könyv Kata művészete egy-
ben lírai is: személyes megfigyelései spontán 
és a megszokottnál erőteljesebb érzelmeket 
fejeznek ki. Számára a festészet a világ feltér-
képezése és elemeinek finom és részletes rend-
szerbe állítása, ahol az elemek arra várnak, 
hogy megfejtsük őket. Jean-Luc Godard fran-
cia-svájci filmrendező, nyilatkozata szerint: 
„a képek az én fejembe más képekből vannak 
összerakva”. Az itt látható festmények túlbur-
jánzó vizuális gondolkodásról árulkodnak, 
amely gondolkodás nyomán született képek 
a közlendő szándék által vezérelt leginkább 
szimbolikus kapcsolatháló által azonban ké-
pesek összerendeződni egyetlen képpé. 

Megnyitó beszédemben Könyv Katalin 
munkáira vonatkozó rusztikus jelzőt próbál-
tam leginkább igazolni. A kiállítás címében 
szereplő főnévvel kapcsolatban azonban azt 
kívánom, hogy alakuljon át Könyv Katalin a 
festészethez való viszonyának állandó jelző-
jévé.

Pécs, �016.04.13.
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Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

– pénzügyi, könyvelési, adózási
– pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, 
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás

– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

– kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
– folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

• képzési és egyéb szolgáltatások
– a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

– CIC partneri hálózati munkában való részvétel
– más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület

76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 7� 315 679

e-mail: bmcic@ckh.hu • www.cic.ckh.hu


