KÉPEK ÉS EPIZÓDOK
MAGYARNÉ DERSZIB ETI

Írta és szerkesztette Magyar

Balázs

Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének előszava
Kedves Olvasók!
Előszó megírására felkérés elhárításáról még nem hallottam. A feladat ugyanis több mint
megtiszteltetés, a felkért személyiségének is egyfajta elismerés. Kiváltképp, ha
olyasvalaki kér rá, akitől a személyes ismeretség és annak fokának történeti előzménye, a
barátság tartalmi része tulajdonképpen szinte sugallta azt az apró belső vágyamat: hadd
legyen nekem is valami közöm e könyvhöz, hadd szóljak én e jeles alkalommal, de jó
lenne, ha Derszib Eti erre engem kérne fel!
Most itt van, próbálkozhatok össze rakni mindazt a szépet, okosat, amely kusza gondolatok részleteiben kavarog, és nem könnyen rendeződik olyan kristálytisztán egyenes
vonallá, mint például hősnőnk ugyan kitérőktől és fordulatoktól aligha mentes, de
egészében mégis csak egyértelmű művészi pályafutása. Arról az öt esztendő híján öt
évtizedes életörömről beszélek, amely főként az impresszionizmus irányvonala mentén
hatott az alkotó lelkivilágára, mindegy hogy éppen Sopron, Nagycenk vagy éppen francia
lakóhelyi illetőséggel. A lényeg a kiteljesedett lelki tisztaságot a fény eszközeivel kifejező
báj, amely a szív művészetévé varázsolta a festészetet. Ahogy a művész találta meg
gyarapodó munkásságában önmaga lényegét, úgy találjuk meg mi, csendes szemlélők
képeiben a megnyugvást, a békét, amelyre oly sokszor vágyunk rohanó jelenünkben.
Örülök, hogy mindennek e soraimmal kifejezési formát adhattam. Mint ahogy örülök mint polgármester annak a szellemi és
művészeti gyarapodásnak, amelyet Derszib Eti remélhetően még sokáig nem csökkenő alkotókedve juttatott Sopron
városának. Örülök, hogy a család jóbarátjaként lehettem tanúja Eti és Balázs lelkesedésének, szorgalmának, akaratának.
Tanultam is életfilozófiájukból, loptam is abból az életkedvből, amely számos találkozásunk során zökkentett ki az irodai
munka egyhangúságából.
Úgy gondolom, tiszta szívből fejezhetem ki részükre mindezért elismerésemet és köszönetemet. Ajánlom őszintén olvasásra
kettejük könyvét mindazoknak, akikben él az igény a tiszta művészet iránt, és nem sajnálnak időt a mindennapok
taposómalmában egy kis megállásra, az élet múló és múlhatatlan dolgai fölötti elmélkedésre. Meglátják, az olvasás élményén túl sem lesz hiábavaló fáradozás.
Sopron, 2006. június 15.
Walter Dezső polgármester
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Magyarné Derszib Eti bevezető szavai
Férjemmel, Magyar Balázzsal sokat töprengtünk azon,
hogy milyen külső formában és stílusban jelentessük meg
ezt az albumot. A kiadvány jellegéből adódik, hogy egy
festő albumának zömében képeket kell tartalmaznia, nem
pedig végeláthatatlan esztétikai szövegáradatot. Abban is
egyetértettünk, hogy a szöveg ne csupán unalmas és elcsépelt sablonú életrajzi adatokat tartalmazzon, hanem
inkább próbáljuk meg az olvasót olyan hangulati környezetbe varázsolni, amilyenben a festmények születtek.
40 év folyamán, persze sok minden megtörténik az emberrel. Úgy döntöttünk azonban, hogy olvasóinkat főleg csak
életünk vidámabb oldalával igyekszünk megismertetni, és
remélhetőleg nem untatni. Ezért terveink szerint számos
velünk megtörtént anekdotát szándékozunk az albumba
beszerkeszteni. Úgy reméljük, ezeken keresztül jobban
érzékelhető az a fajta alkotói környezet, amelyben a bemutatott képek születhettek, mint bármilyen esztétikai és
színdinamikai okoskodás nyomán.
A figyelmes olvasó már eddig is megfigyelhette, hogy
magamról
leginkább csak többesszámban beszéltem.
Kérem, ne gondolják, hogy ez valamiféle tudathasadás,
vagy fennhéjázó fejedelmi többes! Ennek oka egyszerűen
az, hogy mi férjemmel, házasságunkat a klasszikus „egy
test, egy lélek” értelmezésben kötöttük és éljük meg.
—Még csak 28 éve...—
Fentiekből következik, hogy ha Balázs ugyan — egy később
ismertetésre kerülő eset kivételével — soha nem ragadta ki

kezemből az ecsetet, önfeláldozó munkájával szinte
minden képemben benne van. Az alkotó hangulat és körülmények megteremtésével, kényelméről és sokszor saját
személyes érvényesülési lehetőségeiről való lemondásával
mindent az én festői kiteljesedésem lehetőségének vetett
alá. Mindig mondogatta, hogy ha már mindkettőnk
kitörésének kivitelezéséhez nincs elég energiája, legalább
az én eddig már elért eredményeimet nem engedi kárba
veszni. Kezdetben mamámmal vállvetve — később, Mama
ereje fogytával, csakis az ő — maximális támogatását
élveztem a festői érvényesülésemhez szükséges fizikai és
lélektani kondíciók megteremtésében.
Ennek az albumnak szerkesztése, és kísérő szövegének a
jelzett koncepció szerinti megírása, sem egy festőnek való
feladat. Balázs, — Te csak fessél Anyuska! — felkiáltással,
ezt is magára vállalta. Természetesen azzal, hogy mindent
megbeszélünk, valamint én felhatalmazom, hogy a
megbeszélteket akár engem megszemélyesítő stílusban is
nyomdakész formátumba öntheti.
Egyikünk sem nyargalászott eddig a szent PEGAZUS
hátán. Ezért előfordulhat, hogy ezirányú törekvéseink nem
aratnak osztatlan sikert. Ezért, már előre is elnézést kérünk főleg a szakavatott tollforgatóktól, de mindenkitől,
aki úgy érzi, mondanivalónkat kellemesebb irodalmi stílusban is össze tudná foglalni. A továbblapozás lehetősége
mindenesetre fennáll, és nagyon reméljük, hogy a közölt
képek nagy része nyújt némi kárpótlást az elszenvedett
irodalmi inzultus fejében.

Kérem, fogadják albumomat olyan szeretettel, mint amilyennel én azt Önök elé tárom!
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Ezt az albumot édesanyám (Mama) emlékének ajánlom, aki gyermekkorom óta bátorított, segítette
tanulmányaimat. Sajnos Mama, sz. Hegedüs Margit e kiadvány megjelenését már nem élhette meg.

Utolsó portrém Mamáról 1990.

Köszönetet mondok továbbá mindazoknak, akik képeim megvásárlásával, kiállítások szervezésével szponzorálták
festészeti munkásságom kiteljesedését.
Csak néhány nevet emelhetek itt ki. A sorrendben inkább a történetiséget és nem a fontosságot követve:
Mende Gusztáv

soproni festőművész, aki rajziskolájában az egész festői munkásságomat már
gyermekkoromban megalapozta.

Jankovits György

Megyei Művelődési Osztály vezetője az 1980-as évek elején. Neki köszönhetem, hogy első,
zsűrizett, önálló kiállításom Sopronban létrejöhetett.

Keresztény Richárd

aki 1988-tól a Soproni Képzőművészeti Társaság újjáélesztésében és további
működésének fenntartásában vállalt jelentős szerepet. Jelenleg a társaság elnöke.

Cziffra György

zongoraművész és Soleilka Cziffra, akiknek két egyéni kiállítással egybekötött
franciaországi tanulmányi utat is köszönhetek. (1990 és 1996 Senlis)

Walter Dezső

Sopron Megyei Jogú Város jelenlegi polgármestere, aki amellett, hogy régi vágyam
teljesítésében, szeretett szülővárosom, Sopron Festőtermében egy egyéni kiállítás
megszervezésében is segített, jelen album megjelentetésében is támogatott.

Magyar Balázs

férjem, akinek segítsége az a munkája, hogy ezt az albumot szerkesztette, archív anyagát
hosszú évek alatt összegyűjtötte és gondolataimat papírra vetette csak egy csepp a
tengerben az itt felsoroltak mellett.
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Származás, család, ifjúságom
1948-ban születtem Sopronban. Édesapám, Derszib Ödön
miután a háborús években dúló TBC járvány következtében
megözvegyült, édesanyámmal, Hegedüs Margittal kötött
házasságot. Apám első házasságából származó két idősebb
nővérem, Margit és Magdi után így én lettem a harmadik
Derszib lány, akit két évvel később Márta húgom követett.
A Magyarországon élő néhány Derszib mindegyike családfáját egy, még a török időkben, Egerben meghonosodott
bégre vezeti vissza. Dédapám, Derszib Rudolf matematika tanár levéltári adatok szerint, még az Egri Kaszinó
elnökeként működött együtt Deák Ferenccel egy pénzgyűjtő akcióban Vörösmarty Mihály árvái javára.
Nagyapám, Derszib Károly már Sopronban volt
matematika tanár, de miután viszonylag korán meghalt,
édesapámat Fülöp János anyai nagyapja taníttatta ki
erdőmérnökké. Sajnos édesapám sem élt hosszú életet.
1946-tól a soproni fatelepet vezette, majd nyugdíjazása után
nemsokára, 1964-ben halt meg.
Édesanyám tehát magára maradt három lányával.
Legidősebb nővérem, Margit (alias Kuxy) akkor már férjnél
volt Kazincbarcikán. Mama akkoriban postatisztviselőként
dolgozott. Gyakorlatilag már csak húgommal kettőnkről
kellett gondoskodnia, mert Papa halála után nemsokára
Magdi (alias Lulu) nővérem Vácra ment férjhez. Inkább
csak nyaranta duzzadt fel a család, mikor nővéreim
férjeikkel és az unokákkal hazajöttek egy kicsit nyaralni. Én
ezt mindig nagyon élveztem. Mamának sem volt szokatlan,
mert ő a soproni Arnchold és Stubenvoll famíliából

származott, ahol megszokott dolog volt a sok gyerek és a
generációk együttélése. Amikor azután már húgommal
mindketten Pécsett a tanárképzőt végeztük, Mama anyagi
gondjai erősen megnövekedtek. Még az a szerencse, hogy
mindketten kitűnően tanultunk! A matematika-fizika tanári
oklevél megszerzése után a soproni Deák Téri Általános
Iskolában végzett tanári munkám mellett szereztem meg a
rajztanári oklevelet is ugyancsak Pécsett, levelező tagozaton.
A rajzolással és festéssel már 13 éves korom óta Mama
buzdítására kezdtem komolyabban foglalkozni. Mende
Gusztáv soproni festőművész rajziskolájába jártam, ahova
Bolemann Magda néni általános iskolai rajztanárom
ajánlott be. Guszti bácsi halála után felesége, Lándori
Angéla, alias Guszti néni vitte tovább a képzőművészeti
kört. A további festői munkásságom kialakulását, azonban
úgy érzem, Guszti bácsi alapozta meg, mert ő alakította ki
bennem a plein air festészet és a francia impresszionisták
iránti rajongást. Egyre gyakrabban kerestem fel, tehát az
Ikva patak környékét. Gyakran lelkes gyereksereg kíséretében, hogy Guszti bácsi, majd később Renoir, Monet és
társai, példaképeim követésére megfelelő rutint szerezzek.
Első szponzoromnak Bánhidy Mária nénit, az egykori
kassai fotóművészt tekintem, aki már elég idős volt akkor és
féltve őrzött, mintegy százéves fa fotóállványát ajándékozta
nekem. Ebből kisebb átalakítással nagyon praktikus,
szabadtéri munkához alkalmas festőállványt lehetett készíteni. A mai napig ezt használom és gyakran kérdezik tőlem,
hol lehet ilyet beszerezni.

A következő két oldalon néhány munkám látható a kezdeti korszakomból. A Lavírozott tus képemmel 1962-ben ifjúsági Helikon díjat nyertem.
6

Mende Gusztáv soproni rajziskolájában
készített tanulmányok, 13 éves koromtól

Schulter néni 1961. 30x42 cm szén

Öreg bácsi 1964. 37x60 cm szén

Hárs Pisti 1962. 30x42 cm szén

Gazda u. Sopron (Helikon díjas) 1962. 26x27 cm tus

Tanulmány egy szoborról 1962. 24x37 cm diófapác
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Eleinte egyáltalán nem voltam szorgalmas a festésben.
Nagyon
nehézkesen kezdtem hozzá. Azonban ha már benne voltam, mindig
szívesen festettem. Mama jól látta ezt. Sokszor úgy vett rá, hogy
elengedte a háztartási munkában való segédkezésemet, ha nekiállok
festeni. Talán nem is annyira a szorgalmam hiánya miatt lehetett ez így.
Ma már inkább úgy látom, hogy a kudarctól való félelem tett ilyenné. A
mai napig érzek bizonyos szorongást a munka megkezdésekor. Biztosan
nem lesz olyan a kép, mint szeretném, mintha nagy példaképeim egyike
festette volna meg! Balázs ilyenkor midig mondja
— Persze, hogy nem lesz olyan! Csak arra törekedj, hogy olyan legyen,
mintha te festetted volna a legjobb formádban!

Ikvapart Sopron 1968. 30x42 cm aquarell

Kezdetben persze elég silány alapanyag állt csak rendelkezésemre. Főleg
a papír minősége hagyott maga után kívánni valót. Jól érzékelhető ez a
balra látható reprodukción. Mintegy negyven éve csak a 20-filléres
rajzlap állt rendelkezésemre, ami eléggé megsárgult mostanra. Az
időtálló színek viszont az akkori csehszlovák festékipart dicsérik.
Jobb minőségű, NDK gyártmányú aquarellpapírhoz, már csak tanár
koromban, körülbelül 1972-től jutottam hozzá. Persze erős fényben ez
is sárgul idővel. Ekkor már megengedhettem magamnak jó minőségű
mókus ecsetek beszerzését is. A magyar gyártmányú, szilke-kiszerelésű,
művész-aquarell festékkel nagyon meg vagyok elégedve. Amikor Balázs
a férjem lett, anyag és piacismeretével, mobilitásával forradalmi módon
bővítette ki az általam hozzáférhetővé váló, festészeti anyagok tárházát.

Ha már a technikai, minősági tényezők szóba kerültek, itt érdemes leírni képeim archiválási technológiájának körülményeit
is. A kezdet kezdetéről csak gyengébb minőségű amatőrfotók állnak rendelkezésre. Van olyan is, amelyik egy kiállításon
készült emlékkép részletéből lett kinagyítva. Később Balázs már kicsit jobb minőségű reprodukciós fotókat készített, de ezek
is csak állvány nélkül, többnyire lakásunk erkélyén, vagy az alkotás helyszínén a fűre fektetve, természetes világítás mellett
készültek. Mintegy 15 éve nyílt csak lehetőségünk videokamera felvételek digitalizálásával archiválni. Jelentős minőségi
ugrás következett be, amikor Balázs körülbelül 8 éve vásárolt egy szkennert, amivel közvetlenül a kép digitalizálható. Ezek a
körülmények befolyásolják e kiadvány minőségét, főleg a régebbi képek reprodukcióinál.
A következő két képemmel 1977-ben, a „Sopron 700 éves” jubileumi, képzőművészeti pályázaton alkotói díjat nyertem.
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Káptalan terem a soproni Szent Benedek Rendházban 1977.
35x50 cm aquarell

Gótikus kiskapu az Új utcában Sopron 1977.
35x50 cm aquarell
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Számos közös kiállításon vettem részt és egyre inkább szerettem
volna egy egyéni megmérettetést. Erre az után nyílt lehetőségem,
hogy Sopron 700 éves jubileumára meghirdetett képzőművészeti
pályázat alkotói díját elnyertem. 1977-ben még, egy egyéni kiállítás
megteremtése borzalmas bürokratikus és ma már nevetségesnek
tűnhet, de mintha politikai akadályokba is ütközött volna. Mama
ennek ellenére addig nem nyugodott, míg ki nem hajtotta az akkori
városatyáknál, hogy 1978. május 17-én, a Soproni Pedagógus Klub
könyvtárában első önálló kiállításom megnyílhatott.
50 képet állíthattam itt ki, közöttük az előző és a következő oldalon
láthatóak is. A kiállítást megtekintve itt figyelt fel rám a Megyei
Művelődési Osztály akkori vezetője Jankovits György. Mivel a
soproni Művelődési Osztály akkori vezetői is éppen vele voltak, meg
is ígértette velük, hogy további festői munkásságomat intenzívebben
támogatni fogják. Sajnos ezt az ígéretet, a nagyfőnök távozásával,
történelmünk ködfátyla sokáig burkolta.

Barátnőm, Pircsi kalappal 1977. 40x50 cm olaj

A nyári szabadságaim alkalmával szívesen utaztam el művésztelepre, alkotótáborba.
Például Szolnokra, Esztergomba. 1978-ban, egy ilyen esztergomi tanulmányi utam
alkalmával ismerkedtem meg férjemmel, Magyar Balázzsal. Ő akkor nagyon elárvult,
volt. Válófélben lévén, az azzal járó cirkuszok elkerülése érdekében, éppen Esztergom
elhagyására készült. Mire a művésztelepnek vége lett, el is határozta, hogy Sopront
választja következő szűkebb hazájának. Így legalább nem kell velem leveleznie!
Első önarcképem 1978. 40x50 cm, olaj
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Napfelkelte a Balatonnál 1977. 50x35 cm, aquarell
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Emlékkép. Első kiállításom megnyitása. Pedagógus Klubkönyvtár Sopron, 1978.
Balról jobbra: Szarka Árpád festőművész beszél, én, Ács Ferenc tanár, Mama, Márti húgom

1978 szeptemberére, Balázsnak már meg is volt az albérlete
Sopronban. A Ferenczy J. utcában, Rádonyi Géza bácsi adott
neki szoba-konyhás szállást házának földszintjén. Persze ehhez az
én közbenjárásomra is szükség volt. Balázsban nagyon megbíztam,
de nem csak én, még Mama is. Unokatestvérem, Derszib Enikő
ugyanis véletlenül Balázs legjobb kollégája volt Esztergomban, és
így nagyon jó referenciákkal rendelkezhettünk személyéről. Ettől
függetlenül is rögtön kiderült, hogy egy mély érzésű, hívő, korrekt,
intelligens úriemberrel van dolgunk.
(Ez utóbbi mondatot Balázs csak hosszas unszolásomra volt hajlandó lejegyezni.)

Már 78 őszén sok időt töltöttünk együtt. Festőkirándulásokat tettünk a környéken. Balázs gyönyörűen játszott klasszikus
gitáron és hangszerét általában magával hozta kirándulásainkra. Nagyszerű élmény volt festeni a spanyol és olasz mesterek
lágy hangfellegeibe burkolódzva. Egy ilyen, brennbergi utunkon készült a fenti fénykép és a festmény a következő oldalon.
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MADISZ tó Brennbergbánya 1979. 50x35 cm, aquarell
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Időszámításunk kezdete
Semmiféle misztikus jelentőséget nem tulajdonítok
neki, valahogy mégis minden történést a’ szerint
helyezek el az időskálán, hogy ez, vagy az az esemény
még Balázzsal való megismerkedésünk előtt, vagy
után következett. Balázs vidám stílusában ezt úgy
érzékelteti, hogy vannak muzeális értékű képeim is,
mert például a balra látható, még időszámításunk
kezdetén készült.
Még 1978 augusztusában szabadságom utolsó napjait
Kazincbarcikán, nővéremnél töltöttem. Balázs nem
kis meglepetést okozott, mikor egyszer csak beállított
hozzánk ezzel a napraforgó csokorral. Persze, mint
később kiderült, Mamától tudta meg a címet. Ugyanis,
miközben jövendő soproni munkahelyének ügyeit
intézte, Mamát is meglátogatta. A napraforgót persze,
valahol Sopron és Miskolc között, az országút mellett
„szerezte be”.
Mama ugyan telefonon próbált jelezni Kuxynak, hogy
ne csodálkozzon, ha befut hozzá egy ámokfutó őrült.
Mire azonban a telefon megérkezett már Balázs ott is
volt. Sógorommal és családjával olyan felszabadultan
fecsegtek, mintha már születésük óta ismerték volna
egymást. Ennek a mindent elsöprő empátiának
hatására kezdtem érezni, hogy bennem is megmozdult
valami.
Ráadásul, Balázs közölte, hogy mindössze pár órája
van az együttlétre, mert másnap korán reggel meg kell
jelennie a válásával kapcsolatos „vagyon”-megosztási
tárgyaláson. Kérte, ez alatt fessem meg a napraforgót.
Napraforgók Balázstól 35x50 cm, aquarell
14

Bikaistálló Szigligeten 1979. 50x35 cm, aquarell
15

Emlékképek
Technikai okokból ezen a helyen közlök három régi fotót.
Ezekről, a következőkben található bővebb információ.
Fent: Márti, Mama, Balázs és én önálló kiállításomon.
Rendezte Sift Ödönné a Soproni Ruhagyárban 1980.
Lent: Önálló kiállításom megnyitója. 1984-ben a Soproni
Bányászati Múzeum igazgatója, Molnár László nyitotta.
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Földbevájt házak Szigliget 1979. 50x35 cm aquarell (Balaton)
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Amikor Balázs 1978. szeptember elején először ment be
soproni albérletébe felmérni, hogy mit kell tennie a
beköltözéshez, én is vele voltam. Már nem is nagyon
csodálk0ztam mikor egyszer csak megjegyezte, hogy ez a
jó kis hely még kettőnknek is megfelelne. Még aznap elő
is kerített két jegygyűrűt, amit még este Mama és húgom
társaságában, a kellő leánykérési procedúra után az
ujjamra is varázsolt. Akkor döbbentem rá, hogy ettől az
embertől valószínűleg már soha sem szabadulok meg, de
én ezt már egyáltalán nem bántam! Hozzá teszem, hogy
még most — 28 év elteltével — sem bánom. Sőt mi több
már el sem tudom képzelni az életet Balázs nélkül.
Október 19-én meg is tartottuk egyházi esküvőnket, majd
október 21-én frigyünket államilag is érvényesíttettük.
Azon kívül, hogy együtt éltünk és közösen kitűzött
céljainkért sokat dolgoztunk, a hétköznapi életünk szinte
semmit sem változott. Rengeteget korrepetáltunk, de a
hétvégeket, szabadságokat a festésnek szenteltük.
Gyakran utaztunk Esztergomba, mert Balázs nagyon
hiányolta a két fiát, akik ott maradtak. Balázs ezeket az
utakat is festő-kirándulásokkal szervezte egybe, amikor
az időjárási viszonyok ezt megengedték. Így született
meg — többek között — a következő két teljes oldalon
bemutatott, Esztergom környéki kép is.

Süketnéma Marci Szigliget 1979. 35x50 cm aquarell
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Szigligetre Höfle József, gimnáziumi igazgató hívta fel
figyelmünket, akivel Balázs, már az 1978-as pedagógus
bálon szoros barátságot kötött. Egy szigligeti kirándulás
alkalmával, nagyon megtetszett a baloldali portrémodell.
Balázs, mint egy kerítő azonnal meg is hívta sörözni.
Ennek köszönhetem első aquarell portrémat. Nagyon
féltem tőle, de Balázsnak sikerült gátlásaimat feloldani:
— Se nem hall, se nem beszél, mintha csak tájat festenél!

Halastó a Búbánat völgyében, Esztergom 1979. 50x35 cm aquarell
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Amikor

Szigligetről beszélünk, sokaknak az ottani
„Alkotóház” jut eszébe. Azt gondolják, én is ott
alkottam. Az igazság az, hogy abban az időben
semmi reményem sem volt oda bekerülnöm.
Különben is azt főleg íróknak tartották fenn, még
pedig — gyanúm szerint — azoknak, akik az akkori
ideológia szellemi alapjain munkálkodtak.
Sok pénzünk és összeköttetésünk nem lévén, Balázs
maga igyekezett nekem egyfajta kétszemélyes
művésztelepet szervezni. Ez ugyan nem volt túl
összkomfortos, mégis olyan hangulatot teremtett,
amiben nagy kedvem volt alkotni. Nagyszerű
emberekkel verődtünk egy társaságba, közöttük
ismertebb művészekkel is. Legfőbb szigligeti
szponzorom Kovács Gy Kálmán és felesége,
Juliska néni volt. Az ősi szőlőtermelő, földműves
család, de főleg Juliska néni hihetetlen nagy
fogékonyságot mutatott a művészetek iránt.

Kovács Gy Kálmán bácsi, Szigliget 1980. 35x50 cm aquarell
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Kezdetben egy nádtetős, rég nem használt istálló
szénapadlását
bocsátották
rendelkezésünkre.
Hasonlót, mint a már korábban bemutatott
bikaistálló. Néha vacsoránkat egy éppen arra járó,
kóbor macska megdézsmálta, de kellemes,
szénaillatú, szél és esővédett helyet biztosított a
sátrunknak. Minél jobban megismertek az évek
során, annál nagyobb komfortot biztosítottak.
Juliska néni arra kérte lányát, hogy mindig kapjunk
a családnál menedéket, akkor is, ha ő már nem
lenne. Sajnos ez az elmúlt évben bekövetkezett.
Juliska néni lányával, Marikával és férjével,
Hornyák Lajossal családias kapcsolatunk viszont
valóban fennmaradt.

Lombkapuk a Kisdunán, Esztergomban 1982. 50x38 cm aquarell
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A munka nem mindig megy
Eleinte a Balatonnál, vitorlásokat festettem
legszívesebben. Szigligeten azonban teljesen a
régmúlt időkből ránk maradt, hamisítatlanul
konzerválódott, magyar népi kultúra hatása alá
kerültem. Mégis nekiálltam vitorlásokat festeni.
Hamar kiderült, hogy ez rossz döntés volt.
Hiába próbáltam más témát erőltetni. Fejemben
csak a már korábban látott, gyönyörű népi
témák jártak. Mondanom sem kell, a vitorlás
kép sehogy sem akart sikerülni. Borzasztó
zavarba jöttem, mivel láttam, hogy messziről
egy érdeklődő kirándulócsoport közeledik.
Balázs nagy lélekjelenléttel mentett meg.
Átvette tőlem az ecsetet, szakállát nagy gonddal
simogatta, félszemmel hunyorított, miközben
hüvelykujját az ecset szárán tologatva, a
festőkre jellemző, méricskélő mozdulatokat
tett. A kirándulók, ahogy ez lenni szokott,
udvariasan sasszéztak egyre közelebb. Balázs
válla felett, hóna alól szakértő szemmel lesték a
nagy mű születését.
—Ma nekem sem megy a munka! Talán jobb
lesz, ha délután folytatjuk a kurzust.— fordult
hozzám. A csoport pedig lassan elszéledt.

Nagyanyi, Mazur Anna, Balázs lengyel Nagymamája 1980. 30x40 cma quarell
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—Ennek a képnek csak az a baja, hogy sok a
festék rajta. Le kellene mosni!— mondta, mikor
a tömeg már távol volt és már bucskázott is le a
móló hatalmas kövein a képpel. Erre ott termett
a kikötőőr:
— Mit művel ember! Kidöglenek a halak! —
— Hát, annyira ronda? — csodálkozott rá Balázs,
a képet drámai mozdulattal kettétépve.

Róza néni háza, Szigliget 1981. 50x35 cm aquarell
23

Az

előző kis incidens után — valószínűleg Balázs rendkívül
nyitott természetének és kapcsolatteremtő képességének is
köszönhetően — szinte pillanatok alatt baráti hangulat kezdett
kialakulni a kikötőőr és közöttünk. Kapcsolatunkat haláláig
fenntartottuk. Közben kiderült, hogy egyben ő a halőr is és a
hajójárat szigligeti kapitánya. Mi több, áldott szállásadó gazdánk
családjának jó barátja.
Aki engem személyesen ismer, bizonyára észrevehette, hogy én
sem vagyok egy introvertált típus, de ahogy Balázs képes
barátságos kapcsolatot teremteni — néha még ellenségeskedő
szituációból is — azt még nekem sem sikerült elsajátítanom. A
legegyszerűbb embertől kezdve, az akadémikusig megtalálja a
kölcsönös empátiához vezető utat. Ennek különösen későbbi,
külföldi útjainkon vettük nagy hasznát. Annak ellenére, hogy
csak angolt, németet és oroszt tanult, nagyon hamar érvényesült
akár francia, olasz, holland, szlovák nyelvi környezetben is.
Szótárt, idegen nyelvű levelezés közben sem látom használni.
Lehet, hogy azért esik itt most több szó Balázsról, mert hiszen
ezen az oldalon éppen az ő portréja szerepel. Ezért bocsánatot
kérek, de ezt az oldalt akkor már neki szánom. Említését a
továbbiakban sem tudom majd mellőzni, mert olyan fontos
szerepet tölt be úgy festészetem, mint életutam alakulásában.
Férfiágon — mint neve is mutatja — ősi magyar, de anyai ágon
sváb, (Schoner és Mittermayer) apja anyai ágán pedig lengyel
(Mazur) vér keveredik benne.

Magyar Balázs, férjem 1982. 30x50 cm aquarell
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Kezdetben vegyipari gépész mérnök-tanárként működik
Esztergomban, majd házasságkötésünk után elvégzi a mat.-fiz.
tanári szakot, hogy nyári szabadságunkat együtt tölthessük.

Rókarántó, Szigliget 1981. 50x35 cm aquarell
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A baloldali képen látható témát többször is megfestettem.
Kezdtem azt a gyakorlatot kialakítani, hogy aquarell festményem alapján néha olajképben is megfogalmaztam
ugyanazt az élményemet.
Egy plein air stílusban festő
impresszionistának az időjárás vagy barátja, vagy éppen
ellensége, attól függően, hogy milyen fényviszonyok álltak
fenn éppen akkor, amikor a témával barátságot kötött. Ha
ezek a fényaspektusok munka közben megváltoznak, már
csak az emlékezetre hagyatkozhat. Jóllehet a természet él
az ember emlékezetében, de ez a kép — legalább is az én
véleményem szerint — csak egy élettelen, szegényes
másolat. Az elmondottakból adódik, hogy az impressziók
követői villámgyors technikát kénytelenek kifejleszteni és
alkalmazni. Esetleg olyan földrajzi helyen keresnek témát,
ahol a klíma nem változik drámai gyorsasággal.
Présház és istálló Szigligeten 1982. 70x50 cm olaj

Talán nem véletlen, hogy a nagy impresszionisták szívesen
választottak tropikus, szubtropikus, vagy éppen mediterrán
lakóhelyet maguknak. Nem is beszélve e helyek inspiráló
romantikájáról.
Számomra ez a lehetőség sajnos nem állt fenn. A téli és
egyéb zord napokon csak az aquarelljeimen rögzített, saját
nyári élményeimből táplálkozhattam. Sokat kísérleteztem
egy olyan gyors olajfestési technika kidolgozásán, amivel a
habitusomnak megfelelő tempóban dolgozhatok. A kitalált
megoldás azonban túl körülményes előkészítést követelt, így
plein air törekvéseimet nem szolgálhatta. Ez az oka annak,
hogy sokkal többet festettem aquarellel, mint olajjal.
A következő oldalakon néhány aquarell portrét mutatok be.
26

Kastélypark, Hédervár, 1980.

Grubits János és felesége, Kata néni Kópháza, 1982. 35x50 cm aquarell
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Portré csak azért is
A portréfestés gondolata mindig is foglalkoztatott.
Egyrészt, mert a szakmai tudás egyik fokmérőjének
tartom, másrészt pedig dacos ellenállás alakult ki
bennem a politikával átszőtt, államilag fölém rendelt
szakmai bürokraták iránt. Több visszajelzés is arra
engedett következtetni, hogy ezen a szinten való
nyilvános megmérettetésemet már nem tartják
kívánatosnak. A baloldalt látható portrémat például
— mint azt az ott hallgatódzó egyik teremőrtől
megtudtam — azért nem vette be a szakmai zsűri az
egyik őszi tárlatra, mert Sopronban mindenki
ismerte ennek az embernek azt a kijelentését, hogy
addig nem vágja le a szakállát, amíg az oroszok
Magyarországról ki nem vonulnak.
A Jankovits Györgynek tett, már korábban említett
ígéret, ugyan a feledés homályába látszott veszni, de
ekkorra annyit azért sikerült elérni, hogy legalább
egy munkámat mindig bevettek a csoportos
kiállításokra. Balázs ezért azt tanácsolta, hogy ha
portréval akarok érvényesülni, akkor egy adódó
alkalommal rendezzek csak portrékból, tematikus
kiállítást. Ugyanis, ha 40 portréból akár húszat is
kizsűriznek, még mindig csak portrék maradnak
bent. Ezt az ötletet csak jóval később, 1989-ben
sikerült megvalósítanom.
Itt választotta ki magának Nagy Bandó András a
következő oldalon szereplő pipázó Pete Miklós
sopronkövesdi juhász és az előző oldalon látható
Kata néni portréját.
— Ne érezze magát egyedül nálam! — mondta.
Mocsári Unger Pál, soproni gazda 1982. 35x50 cm aquarell
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Két portré Pete Miklós bácsiról, akit feleségével együtt nagyon szerettünk. Sopronkövesd, 1983. 35x50 cm aquarell
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Már

korábban említettem Balázs klasszikus
gitárzene iránti komoly érdeklődését. A
Nemzetközi Klasszikus Gitár Fesztivált miden
második év augusztusában, Esztergomban
rendezik. Eleinte ezt soha sem hagytuk ki. Már
csak azért sem, mert Balázst eleve meghívták
ide. Nagyon boldog volt azért is, mert így két
hétig fiai: Balázs és Csaba közelében
lehetett, akiket időközben én is nagyon
megszerettem. Egyébként Esztergom környéke
engem festészeti szempontból is vonzott.
Sajnos az ezer éves városból a történelmi
viharok építészetileg nem sokat hagytak meg.
Gótikus és reneszánsz emlékekben maga a
város sokkal szegényebb, mint
szeretett
szülővárosom Sopron. A Szent István emlékét
őrző, monumentális vár a várheggyel, az
impozáns, klasszicista Bazilika, a hegyek
között kanyargó, szigetekkel szabdalt Duna
festői környezetet teremt a vidéken.

Hubert Käppel, gitárművész Kölnből. Esztergom, 1979. 30x37 cm aquarell
30

Hála az itt lakó rokonainknak, akik többnyire
jól elszeparált, független szállást biztosítottak
számunkra a gitárfesztiválok alkalmával, de a
páratlan években is két, vagy három hetet
tölthettünk itt el. Délelőtt festőkirándulás,
sokszor
Balázs
fiaival,
rokonlátogatás.
Esténként gitárkoncert, majd beszélgetés a
résztvevő művészekkel. Balázst a gitárosok
szinte mind ismerték. Ennek köszönhetően
sikerült némelyiket ecsetvégre kapnom.
Käppel, megelégedését jelezve, az elkészült
portrét még kézjegyével is ellátta.

Kinderdijk szélenergiával hajtott szivattyúi Hollandiában 1985. 80x65 cm olaj
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Rabi Kriszta, tanítványom 1987. 30x34 aquarell
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Csaba Ildikó, tanítványom 1984. 35x45 aquarell

Mama és második férje, Biczó Feri bácsi evangélikus lelkész 1988. 30x42 cm aquarell
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Szabó Alajos soproni grafikusművész volt talán az első
a szakmában, aki elismerte törekvéseimet a
portréfestészet területén. Ezt demonstrálva, modellt is
ült nekem. Egy portré modellje általában idegenkedik
attól, ahogy őt a festő látja. Ebben az esetben azonban,
Ali bácsi nagyon meg volt elégedve. Ezért is vagyok erre a
portréra annyira büszke, hogy fontosnak láttam itt
szerepeltetni. Sajnos, a már említett nehézségek miatt,
ezt az arcképet csak Ali bácsi halála után állíthattam ki.
Ha már kiállítás került itt szóba, megemlítem, hogy a
Megyei Művelődési Osztály vezetőjénél időközben
kihallgatást kértünk. Itt előadtuk, hogy a városatyák még
1978-ban tett ígérete feledésbe látszik merülni.
Segítségét kértem, mert belefáradtam a lázmérő
szerepbe, amibe szűkebb pátriám vezetői helyeztek.
Ugyanis valahányszor emlékeztetni próbáltam őket,
mindannyiszor leráztak. Jankovits György azonnal
intézkedett. Hamarosan felkeresett lakásunkon egy
Győrből kiküldött zsűri és képeimből 44 db kiállítható
képet válogatott össze. Ezután már „csak” egy év
talpalásba került, amíg a képanyag számára, a zsűri
tagjai által fémjelzett rangjának megfelelő kiállító
helyiséget sikerült Sopronban biztosítani. Végül a
Bányászati Múzeum igazgatója, Molnár László adott
helyet. Ebben az is közrejátszott, hogy apámnak, de
különösen Derszib Jenő nagybátyámnak régi nagy
tisztelője. Ennek a kiállításnak megnyitóján, 1984-ben
készült a 16. oldalon szereplő két fénykép. Az ünnepség
hangulatát Balázs, klasszikus gitárzenével fokozta.

Szabó Alajos, soproni grafikusművész 1987. 30x40 cm aquarell.
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Itt adódik hely, hogy megemlítsem a 31. oldalon látható,
első külföldi utunkon festett aquarellem alapján készült
olajképemet. 1985. nyarán, Mama hollandiai barátnője
egyhónapos BENELUX körúthoz segített hozzá minket.

Chapelle Saint Pierre Senlis, 1990. 50x45 cm aquarell
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Jóllehet, már elkezdtem a franciaországi Senlis-ban
készült képeim bemutatását, engedjék meg, hogy az ide
vezető, még elég hosszú utamat néhány mondatban
összefoglaljam.
Az 1985-ös BENELUX körútnál tartottunk tehát.
Akkoriban még ilyen vízum beszerzése sem volt könnyű,
nem is beszélve a turisták rendelkezésére álló, szűkös
valutakeretről. Ezt is csak két, három évente lehetett
igénybe venni. Mama barátnője két festmény ellenében,
egy hétre vállalta ellátásunkat a Rotterdam melletti
Krimpen-ben. Az alku egy, a soproni P Müller házat és
egy Erzsébet kertet ábrázoló festményről szólt. Igen ám,
de az Erzsébet kert közepébe oda kellett festenem a
virágokból kirakott Kossuth címert, — az aktuális vörös
csillag helyett, — ahogy az még a „békeidőkben” ott
volt.
Tessék elképzelni 1985-ben! Kossuth címeres festményt
„átcsempészni” a Magyar Népköztársaság szigorúan
őrzött, nyugati határán! Inkább azt a megoldást
választottuk, hogy a festmények vázlatát készítem csak
el és a Kossuth címer majd később, Hollandiában kerül,
az őt ősi jogán megillető helyére. Balázs még bíztatott
is, hogy rajzoljam csak be a vázlatba, jó nagy méretben a
csillagot! Micsoda élvezet lesz majd kiradírozni azt
onnan! Az lesz az igazi plein air. Szabad levegőn!

A Meaux-i városkapu Senlis, 1990 35x50 cm aquarell
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Tulajdonképpen ekkor jött az ötletünk, hogy azokat a
képeket, amelyeket külföldön festek, ne is hozzuk haza.
Balázs terve ugyan is az volt, hogy külföldön kellene
kiállítással próbálkoznom, ha már itthon annyi a
nehézség. Kezdetben Balázs húgánál, Juditnál Bécsben, majd egy rádióamatőr barátunknál, Németországban hoztunk létre festménylerakatot.

Várrom és múzeumkert Senlis-ban 1990. 50x35 cm aquarell
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Eleinte nagyon szerettem volna a Magyar Képzőművészeti
Alap tagságát is elnyerni. Balázs erről nehezen beszélt le,
de végül is igaza lett. A bürokrácia miatt nem lehetett
volna legálisan külföldi képraktáram és külföldi kiállítások
megrendezése is nagyobb akadályokba látszott ütközni.
Például Ladislaus Szabados, Németországi barátunk, a
nála letétben lévő képekből sikeres kiállítást rendezett a
Volksbank Landau fiókjában. Egy másik kiállításomra
Gumpoldskirchen-ben, még később kitérek.
A bürokrácia útvesztőiről csak egyetlen példát említek.
Egy bécsi kulturális központ tájékoztatott egyszer. Azzal
keresték fel Sopront, hogy Kulturális együttműködést
kezdeményezzenek, melynek nyitányaként egy kiállítást
rendeztek volna képeimből Bécsben. A 80-as évek soproni
vezetőségét jellemzi, hogy a felkínált kapcsolatokról
lemondtak azzal, hogy mást ajánlottak. Az viszont a
bécsieknek nem felelt meg. Erről én egy jó darabig nem is
tudtam. Mint kiderült a bécsieket jobban bosszantotta a
dolog, mert én megelégedtem azzal, hogy Sopron
polgáraitól mindig nagy megbecsülést és szeretetet
kaptam. Ezt általában elmondhatom úgy hazám, Magyarország, mint Európa számos városáról is.
Írásom alapkoncepciója, hogy tárgyaló részében csak
személyes benyomások és egyéni kiállítások szerepeljenek.
A csoportos kiállításokat, majd a végén sorolom fel. Csak
emlékeztetőül említem itt, hogy mostanra időben 1985-ig
jutottunk el.
1986-ban, Molnár Jenőné segítségével jöhetett létre egy
kisebb kiállításom, a soproni Selyemgyárban. Még
ebben az évben, dr. Félegyházi Árpád patronálásával,
bemutatkozhattam a Soproni Erzsébet Kórházban is.
A fodrász háza, Senlis,1990. 35x50 cm aquarell
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Moulin Saint Etienne Senlis-ban 1990. 50x35 cm aquarell.

( Az emeleti toronyszobában laktunk. )
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1986 mozgalmas évem volt. Balázsnak még inkább,
mert a képek keretezése mindig is az ő dolga. Késő
ősszel Sift Tivadarné és Cserpes Mihály igazgató
még egy kiállítási lehetőséggel lepett meg Fertőrákoson.
Még 1986-ban ismerkedtem meg Cziffra György
zongoraművésszel is. Az akkoriban tartott, soproni koncertjét, francia képzőművészek kiállítása előzte meg, a
soproni Liszt Ferenc Kultúrházban. Ennek a kiállításnak megnyitó ünnepségén — szégyenszemre — a
rendezőkön és a művészeken kívül, szinte csak Mama
és én lézengtünk, mint közönség. Balázs éppen beteg
volt, azért nem volt velünk. Cziffra tehát, a „nép” közé
vegyülve csak mellettem állhatott. Szóba is elegyedtünk.
Nagyon udvariasan érdeklődött felőlem. Ki vagyok? Mi
a foglalkozásom? Búcsúzáskor névjegyet is kért.
Rendkívül szuggesztív, kedves embernek ismertem
meg. Karizmatikus személyének hatása a koncerten
még jobban elmélyült bennem.
Mikor hazamentem lelkendezve meséltem Balázsnak a
történtekről, Ő hamar lehiggasztott azzal, hogy a
névjegycsere, csak az udvarias társasági protokoll része.
Annál nagyobb volt a meglepetés, mikor karácsonyra,
családiasan meghitt hangulatú sorok kíséretében
megérkezett Cziffra György üdvözlő lapja. Nagyon
örültünk, de Balázs szokott higgadtságával megint
lehozott a fellegekből.

Notre Dame Senlis, 1990. 35x50 cm aquarell
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— Nagy dolog!
Valami bugyuta titkár bevitte a
kompjúterbe az adataidat, amikor a zsebpiszokból
előkerült a névjegyünk. Végül is nem tudhatta, hogy
milyen befolyásos emberek vagyunk itt Sopronban! —
Jegyezte meg lakonikusan.

A Senlis melletti, Mont L’ Eveque falucska temploma és a Chapelle Royale Saint Frambourg, Senlis 1990. 35x50 cm aquarell
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Persze, ez a megnyilvánulás nem azt jelentette, hogy Balázs nem vette
komolyan a dolgot. Inkább, csak arra szolgált, hogy az én szokásosan
túláradó lelkesedésemet higgadtabb, cselekvésre képes mederbe
terelje.
— Természetesen, mi is írunk lapot, de ennek az embernek
akármilyen,
kommersz csilicsárét nem küldhetünk. Neked kell
megfesteni egyet. — Jelentette ki Balázs.
Nosza! Több virágcsendéletet és romantikus, nádfedeles házikót is
megfestettem levelezőlap méretben. Végül úgy döntöttünk, hogy egy
korondi kancsóba komponált napraforgó-csendéletet küldünk el.
Telitalálat volt! Cziffra György feleségének beceneve, Soleilka ugyanis
pont a napra és erre a virágra utal. Soleil a franciában napot jelent.

Soleilka Cziffra 1990. 30x40 cm aquarell

Hihetetlen hamar kaptunk választ, amelyben Cziffra György arra kért,
hogy — amennyiben lehetséges — festeném meg a napraforgót
nagyban. Nekik annyira tetszik, hogy meg is vennék. 1987 tavaszán,
Budapesten, a Hotel Intercontinentalban szállnak meg, akkor át is
vennék a képet, ha véletlenül arra járunk. Persze, hogy „véletlenül”
arra jártunk! A kép már készen állt, hiszen az alapján festettem a
levelezőlapot, amit elküldtem. Balázs bátyja, Magyar Tibor és
sógornőm pedig szívesen látott minket vendégül Budapesten, Tavaszi
Fesztivál idején. A kép átadása így sikeresen le is bonyolódott.

Csak azt fájlaltuk, hogy magával Cziffra Györggyel nem találkozhattunk, mert őt éppen kiújult lőtt sebe kínozta, amit —mint később elmesélte— a soproni határon „szerzett be”, miközben
annak idején illegálisan próbálta elhagyni Magyarországot. Így hát Soleilka fogadott minket. A képnek láthatóan nagyon
örült és mindjárt fizetni akart. Természetesen, egy ilyen embertől, aki milliós értékeket adományoz városainknak —
közöttük Sopronnak is — nem fogadtam el pénzt. Soleilka persze, elhalmozott minket ajándékaival. Végül, hogy kárpótolva
legyünk a Mesterrel való találkozás elmaradásáért, Soleilka meghívott minket Keszthelyre. Nyáron ugyanis Cziffra ott
tartott mesterkurzust.
Soleilka elmondta, a Keszthelyi találkozó azért is fontos, mert ott francia képzőművészek is lesznek. A Mesternek, mint
zenésznek nagyon tetszenek munkáim. Szeretné azonban, hogy ezek a képzőművészek is nyilatkozzanak róla, mert egy
kiállítást szeretne nekem rendezni Senlis-ban. Ezért még jobb lesz, ha viszek magammal munkáimból egy mappára valót a
keszthelyi találkozóra.
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Notre Dame a place Saint Frambourg felől Senlis 1990. 70x50 cm aquarell
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A keszthelyi találkozó összehozása nem volt egyszerű. Ezt már előre
sejtettük. Első nap elvesztünk a riportra várakozó, újságírók, TV-sek,
rádiósok között. Nagy gondunk nem volt, mert a közeli Szigligeten
volt szállásunk. Másnap megint próbálkoztunk a Festetics kastélyban.
Ezen a napon is tömeg várakozott, hogy a mesterrel beszélhessen.

Cziffra György háza Senlis-ban a Saint Pierre téren aq.

Szerencsénkre, Balázs és az egyik Cziffra unoka egymásra ismertek a
kastély halljában. Vele, még Budapesten ismerkedett meg Balázs az
Intercontinentalban. Az unoka, a kastély hátulsó folyosóin
csempészett be minket a nagypapához. Mialatt üdvözöltük egymást,
franciákból álló, népes sereg gyűlt össze körülöttünk. Mire észbe
kaptam a mappám tartalma már szét is volt terítve a lakosztályban.
Szemmel láthatóan mindenkinek tetszett. A Mester felkapta a
szigligeti, süketnéma Marciról festett egyik portrémat és magához
ölelte.
— Ennek az embernek az arcáról leolvasható egész Magyarország
történelme! Engedje meg Etike, hogy megvegyem! De ragaszkodom
hozzá, hogy fizessek is érte! — kiáltott fel.
Mit tehettem volna?
A társaság rövid, de intenzív ünnepléssel tisztelgett. Végül közölték az
eredményt. Felkértek, hogy egy év múlva, 1988 nyarán állítsam ki
képeimet kizárólag a Cziffra Alapítvány tagjai részére Budapesten, a
Hotel Intercontinental egyik lakosztályában. Amennyiben ez is
sikeres lesz, szabad az út Senlis-ba, az alapítvány kiállítótermeibe.
Szigligetre visszatérve, a Hornyák család, és Juliska néni őszinte
szívvel osztoztak örömünkben. Este nagy ünnepséget rendeztek.

A nagy öröm hátterében persze ott bujkált a bizonytalanság. Megállapodásunk a Cziffra Alapítvánnyal azt is jelentette, hogy
még legalább két évet kell várnom, amíg Senlis-ba kijuthatok. Mint később kiderült, három lett belőle. Közben jöttek a rossz
hírek Cziffra György erősen megromlott egészségi állapotáról. Sőt egyszer valaki, még halálhírét is keltette. Aggódtunk
miatta, mert nagyon megszerettük, de nem tagadom azért is, mert úgy éreztem, hogy a franciaországi, tanulmányi út egy
minőségi lépcsőt jelenthet az életemben.
Mindenesetre 1988-ban, a Hotel Intercontinentalban rendezett „kamara-kiállítás” nagy sikerrel zajlott le. Néhány óra alatt!
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Kísértetmalom a La Nonette pataknál, Senlis, 1996. 50x35 aquarell.

Epizód a következő oldalon.
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Rövidsége ellenére, eddig — és még hosszú ideig ezután sem —
ilyen elegáns kiállításom nem volt. Fehérkesztyűs londinerek
rámolták ki — Trabantunkból! — a képeket. Egy nagy lakosztályba szállították fel, amit nyomban be is rendeztek festményeimmel. Talán még egy fél óráig sem tartott, mire a lak-osztályt
megnyitották a vendégeknek. Mi addig Cziffra Györggyel és
barátaival elszopogattunk egy unikumot. — A Mester kedvenc
itala volt. —

L’ Epine temploma, Franciaország, 1990. 60x50 cm aquarell

A kiállítást, a szállodai dolgozókon kívül, mintegy húsz,
maximum harminc vendég látogatta meg.
A világ minden
tájáról, Új-Zélandtól Casablancáig, midenhonnan jöttek. Sok
magyar volt köztük. Néhány óra alatt, miközben kellemesen
elbeszélgettünk, szinte minden képem elkelt. A repülőgépen való
szállítás előre látható nehézségei ellenére, sokan a kerethez is
ragaszkodtak, mert az MAGYAR FENYŐBŐL volt. A siker
biztosítani látszott, hogy hamarosan Senlis-ban állíthatok ki.

A reményteljes kilátások ellenére, még két évnek kellett eltelnie a franciaországi bemutatkozásom megvalósulásáig. Egyre
több hír érkezett Cziffra György egészségének megromlásáról. Természetesen, a senlis-i kiállítás ügye háttérbe szorult.
A közben eltelt időben megszokott életünket folytattuk. Szabadságainkat mindig festéssel egybekötött utazásokkal töltöttük.
Először a Dunántúlt barangoltuk be, majd a kört egyre bővítve, az Alföldet, az Északi-Középhegységet, a régi magyar
Felvidék Szlovákiába szakadt területeit vettük célba. Komáromtól Kassáig. A bemutatásra kerülő képek tematikai egységét
nem szeretném megbontani. Történetemet, a magyarországi eseményeket későbbre hagyva tehát, a francia vonatkozású
képekkel és epizódokkal folytatom.
Senlis félé autózva, monumentalitásával már több km távlatából uralja a tájat a fent látható, csodálatos, gótikus templom.
Az út menti, L’ Epine nevű, párszáz lelkes, falucska évszázadok óta vallási kommunában él és tartja fenn ezt a remekművet.
A kommuna vezetőjének engedélyével Balázs, két támpillér közötti részt mikrobuszunkkal elrekesztve, egy éjszakára és fél
napra „összkomfortos lakosztályt” alakított ki. Pár lépésre — A patyolattiszta köz-WC-ben! — hideg és meleg víz állt
rendelkezésre.
Az előző oldalon látható malmot állítólag kísértetek lakják. Több gyilkosság, öngyilkosság történt meg benne. Erről a legendáról csak akkor értesültem, mikor egy helyi ember a kész képet látva, elhülve vélte felfedezni a toronyszoba külső falán,
két áldozat portréját is. Ennek híre ment és igen megnövelte az ázsiómat Senlis-ban. A képet azonnal megvették.
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A La Nonette pataknál

Senlis, 1996. 50x35 cm aquarell
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A Notre Dame éjjel Senlis, 1996. 50x35 cm aquarell
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A Notre Dame nappal Senlis, 1996. 50x35 cm aquarell
49

Az előző három oldalon szereplő képeket már 1996-ban,
második, franciaországi utunkon festettem.
Most
időben 1990-re térek vissza.
Mint említettem az 1988-as kamara-kiállítást hosszú,
aggodalmaktól súlyos szünet követte. 1989 végén, nagy
örömünkre, már láttuk a TV-ben, hogy ha kicsit meg is
tört, de új erőre kapott a Mester.
1990. január végén levél érkezett a Cziffra Alapítványtól.
Hiába forgattam. Nem volt abban egy magyar szó se!
Balázs mégis boldogult vele valahogy.
Egy francia
nyelvű szerződés volt. Tartalma szerint egy hónapig
látnak vendégül 1990. július 01-31-ig. Ez alatt teljes
ellátásomat biztosítják és kiállíthatok Senlis-ban a
Chapelle Royale Saint Frambourg, Auditórium Franz
Liszt-nek elnevezett főhajójában.
A templom történetét sokan ismerik, ezért itt csak
távirati stílusban írok róla néhány sort.
Franciaország legősibb templomát, a francia forradalom idejétől fogva
az 1970-es évekig raktárként,
garázsként... használták. Cziffra György, mikor Senlisban letelepedett megvásárolta és alapítványt hozott létre
a helyreállítás finanszírozására. Három év kemény
munkát és rengeteg pénzt ölt bele, amíg a balra látható
festményem által illusztrált állapotba sikerült hozni.
Még az eltömedékelt kriptát is helyreállították. A kék
tónusú üvegablakokat Miro tervezte. Akit a téma
bővebben érdekel, annak ajánlom Cziffra György:
Ágyúk és virágok című könyvét, melynek egy nekem
dedikált példányát én már ronggyá olvastam.
A Chapelle Royale Saint Frambourg, Liszt Ferenc Auditórium, Senlis, 1996. 35x50 cm aquarell
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Kastélypark Chantilly, 1996. 50x35 cm aquarell
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Visszatérve a megérkezett szerződésre, bennem nagyon
sok aggodalom merült fel azzal kapcsolatban. Először is
hiányoltam, hogy Cziffra György nem írta alá. Balázs
szerint, bizalmatlanságom abból fakad, hogy eddig még
nem volt dolgom úriemberekkel. Túlságosan rögződött
bennem, hogy a szó elszáll... Próbálta velem megértetni,
hogy olyan világ is létezik, ahol milliós üzleteket kötnek
adott szóra, mindenféle papír nélkül. Teljesen képtelen,
hogy egy Cziffra György ne állja a szavát. Balázs rögtön
átlátta, hogy papírra itt csak az útlevél és — akkor még
szükséges — vízum ügyek intézése miatt van szükség.
A második probléma az volt, hogy a meghívás csak az
én személyemre szólt. Rögtön írtam tehát Soleilkának,
hogy inkább legyen csak az ellátás két hét egy hónap
helyett, de két személynek, mert Balázs nélkül ezt az
utat semmiképp sem tudom kivitelezni. Hamar meg is
jött Balázs részére a párizsi magyar konzul által
hitelesített hivatalos meghívólevél. Igaza lett Balázsnak.
Szükség volt a papírokra a vízumkérelmek beadásakor.

Utca Senlis-ban 1996. 35x50 cm aquarell
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Most már csak egy nagyobb gond maradt. Hogyan
kerülnek a képek Senlis-ba, kiállításkész állapotban,
bekeretezve? Pénzünk nem igen volt, de sikerült némi
személyi kölcsönt felvenni. Ezt felhasználva, Balázs
megvásárolt egy 32 éves, VW Samba mikrobuszt. Elég
sok munka volt mire műszakilag alkalmassá tették a
viszonylag hosszú útra. Az utastérből az üléseket
eltávolítva, bútorszövettel bevont lószőr matracokból és
hungarocellből hálófülkét alakítottunk ki. Hátul, a
motor fölé éppen elfért egy kis gáztűzhely és egy
akkumulátor/gáz-üzemű hűtőszekrény. Az ágy mellett
még maradt hely körülbelül harminc darab bekeretezett
képnek is.

Etretat sziklái, a La Manche csatornánál 1996. 50x35 cm aquarell
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Elindulásunk legszerényebb feltételei megteremtődtek.
Az utat Senlis-ig három napra terveztük, mert össze kellett
még szednünk Ausztriából és Németországból, az ott tárolt
képeimet. Balázs barátja Németországban, egy landaui
kiállítás kapcsán, az ott tárolt képek egy részét már korábban
kiállítási keretekbe tette. A többi kép keretezéséről nekünk
kellett még gondoskodnunk. Németországban vásároltunk
tehát még 20 db keretet. A szükséges passepartout-kat Balázs
még itthon méretre előkészítette.
A francia határtól nagyon féltünk, mert azt hallottuk,
hogy a francia vámosok nagyon vaskalapos bürokraták.
Különösen a magyarokkal szemben. Ezért Balázs, kihasználta
a természet által felkínált segítséget. Strassbourgot, ugyanis
hatalmas viharfelhők alatt közelítettük meg. Balázs
leparkírozott mondván, hogy addig pihenünk, amíg a vihar ki
nem tör. Nem értettem miért teszi ezt, csak a vihartól féltem,
mely olyan heves volt, amilyet az ember csak évtizedenként
tapasztalhat. Amikor már szinte hét dézsából zúdult ránk a
hatalmas víztömeg, Balázs akkor indult el a határra. Borzalmas
volt! Talán öt méterre sem lehetett kilátni az autóból. Két
esőkabát is volt a francia határrendőrön. Az egyiket a másik
fölött, sátorként használta. Miután az útleveleinket átvette,
franciás arroganciával utasított, hogy álljunk félre az autóval,
amíg az iratokat átvizsgálja bent az épületben. Több sem
kellett Balázsnak! A lehető legtávolabbi parkírozóra állt be.
Onnan ment vissza az okmányokért. Hol van a jármű?
Kérdezte a vámos, mikor Balázs bőrig ázva visszaérkezett a
papírokért. Balázs csak mutatta. A hatalmas esőben el sem
lehetett látni odáig. A tiszt csak bosszúsan legyintett. Menjen!
Megúsztuk! A szó szoros értelmében is. Metz határában már a
Nap is jelzett aranyló sugaraival. Velünk van!
Első nap Senlis-ban, a Chapelle Royale zárt udvarán.
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Senlis Saint Pierre tere a Saint Pierre templommal. A kép bal oldalán Cziffra György háza.
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Mire Senlis közelébe értünk a Nap éppen lenyugodott.
Pechünkre, Meaux-tól a Compiegnei Erdőn keresztül
vezető utat választottuk. Az útjelző táblák mindig csak
Soissont jelezték, holott a sokkal közelebbi Senlis felé is
vezethetett út, de ezt egész éjszaka hiába kerestük. A
térképen nem szereplő pici települések lakossága az igazak
álmát aludta. Az utcákon sehol egy árva lélek, aki útbaigazíthatott volna minket. Emiatt csak hajnalban értünk
Senlis-ba. Cziffráékhoz becsengetni még túl korán lett
volna, aludni meg már nem volt érdemes. Holt fáradtan
láttunk tehát neki, hogy a várost kissé megismerjük.
A látottak minden fáradtságot feledtettek velünk. A
nagyjából Sopron méretű városba, mintha belefagyott
volna a gótika. De minden egyes házba! A zömében kőből
épült házak építészeti stílusában reneszánsznál későbbit
nem találtunk. A román, a gótika és a reneszánsz stílus
csodálatos szimbiózisa és finom átmenete nyugalmat
árasztó, meghitt atmoszférát teremt a viszonylag nagy,
történelmi belvárosban.

Festés Senlis utcáin 1990-ben.
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Elsőnek a Saint Frambourg teret, az alapítvány székhelyét,
majd a Saint Pierre teret, Cziffráék lakhelyét térképeztük
fel. A tér közepén bóklászva Balázs talált egy földön heverő
kulcscsomót. Valahogy megérezte, hogy ezt Soleilka
vesztette el. Persze nem hittem. Erre odament Cziffráék
házának kapujához és kipróbálta. Nyitotta! A másik kulcs
az udvar vaskapuját, ugyancsak. Persze zajtalanul mindent
visszazárt és majd csak később tréfálta meg Soleilkát azzal,
hogy már minden valamire való magyar betörőnek van
kulcsa a házukhoz. Íme, mi is hoztunk egyet! Soleilka
azonnal ki is nevezte Balázst az alapítvány fő
kulcsárnokának. Hatalmas kulcscsomót kapott a templom
összes bejáratához és helyiségeihez.

A Notre Dame Senlis-ban éjjel és nappal 1996. 35x50 cm aquarell
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A Senlis-ban töltött első napok nagyon intenzív munkával teltek. Főleg Balázsra
hárult nagyobb teher. A képek keretezése, a kiállítás berendezése, katalógus készítése a képekről, plakát a bejárathoz... Mindez francia nyelven! Balázs francia
nyelvtudását latin műveltsége és az angol tudása ötvözésével alapozta meg. Nem
nagyon hittem, hogy meg tud szövegezni egy plakátot, meghívót és mindent, amire
hirtelen szükség volt. Balázs azonban elment „sétálni” a városba, mint mondta
„tanulmányi útra”. Már aggódtam, mert csak két óra múlva tért vissza. Ez alatt
elolvasott minden plakátot, hirdetést, ami útközben elébe került. A kirakatokból
tájékozódott az árak felől. A ruházati, élelmiszer, bútor és fogyasztási cikkek árai
ismeretében, kialakított egy specifikusan a képeimre alkalmazható „árindexet”.
Friss tapasztalatai alapján megírta a szükséges dokumentációt. Persze tovább
tamáskodtam. Megnyugtatásomra becserkészett néhány intelligensebb arcú, arra
sétáló franciát, akik készségesen segítettek a lektorálásban. Csodálkozva tapasztaltam, hogy csak elvétve egy szórendet, vagy jellegzetesen francia ékezet hiányát
kifogásolták.
Soleilka, ezekben a dolgokban nem volt hajlandó segíteni. Mélyvízbe dobott
minket azzal a kijelentéssel, hogy — Aki Franciaországban érvényesülni akar, az
tanuljon meg franciául! — Ez később, kétségtelenül nagy igazságnak bizonyult!
Mindezek ellenére, a dokumentációt átfutotta, majd kiadta titkárnőjének, vigye
számítógépre és nyomtassa ki. Csak annyit jegyzett meg lakonikusan, hogy ilyen
árak mellett, egyetlen képet sem fogunk eladni. Később látni fogjuk, mégsem így
történt. Ennek Soleilka szinte jobban örült, mint mi. Soleilkát ismerni kell ahhoz,
hogy megértsük. Nagyon melegszívű, de igazságát hántolatlan nyersességgel kifejtő, kardos asszony. Mivel Balázs is hasonló karakter, mindig „összevesztek” valamin, de a következő pillanatban már, mintha mi sem történt volna, pajtáskodva
viccelődtek egymással. Így volt ez az előbbi esetben is. Késhegyre menő vita
alakult ki az árak körül. Soleilka persze jót akart nekünk és a „Kleine Fische gute
Fische.” politikát látta előnyösnek számunkra. Balázs viszont kifejtette, hogy ez az
út számunkra elsősorban nem üzleti vállalkozás. Sokkal jobban örülünk annak,
hogy festészetem — Soleilka jóvoltából is — megfürödhet Cziffra György fényében
és a francia impresszionisták hazájában. Különben Cziffra Györgyre sem vetne jó

fényt, ha elterjedne, hogy kiállítóhelyén rágógumi árszínvonalú képek
díszelegnek.
Megérkezésünk után második nap
Soleilka, már képeimmel berendezve
nyitotta ki a kápolnát. Mintegy fél óra
múlva üzent értünk, hogy pezsgőzésre
vagyunk kötelesek megjelenni, ugyanis első képem elkelését ünnepeljük.
Szinte eufóriában volt, a személyzettel
együtt. Persze mi is nagyon örültünk.
Annyi pezsgőt mégsem ihattunk meg,
amennyi kép aznap elkelt.

A fenti portét vásárolta meg Cziffra György, még az 1988-as bemutatkozó kiállításomon. Süketnéma Marci Szigliget, 1979. 35x50 cm aquarell.
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Két utcarészlet, Rouen 1996. 35x50 cm aquarell
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Sajnos csak a lenti gyenge minőségű fénykép maradt meg, amin
Cziffra György és én együtt szerepelünk. Dokumentum értéke
miatt mégis beszerkesztettük ide.
A baloldali fénykép érdekes megvilágítási aspektusban mutatja
be a Liszt Ferenc Auditóriumot, vagyis a Chapelle Royale Saint
Frambourg-t. Este nyolc óra tájban a lemenőben lévő nap
sugara, a szemközti homlokzaton talál magának egy kis ablakot,
ahol betörhet, a feszület fölé glóriát varázsolva.
A lenti fotón jól látható, hogy képeimet a kápolna hajójának
oldalsó falain helyeztük el. Amint egyet megvettek, azonnal
pótoltuk egy már Senlis-ban megfestett új képpel.
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Virágok Cziffra György emlékére 1998. 60x40 cm aquarell
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E könyv terjedelmének korlátai miatt több franciaországi
munkámat itt nem publikálom, hiszen helyet kell hagynom
más képeknek is. Például szűkebb pátriám, Sopron és
környéke ihlette festményeimből sem mutattam be még
annyit, amennyire ez festészetemet jellemzi. Franciaországi
élményeim viszont olyan mértékben vittek előre, hogy azokról még feltétlenül kell mesélnem néhány oldalon keresztül.
Emiatt, most egy darabig a bemutatott képek témája
látszólag el fog térni a szövegtől.
Azért látszólag, mert nem lehet megítélni, hogy a
franciaországi két tanulmányi utam mennyire befolyásolta
további munkásságomat. Senlis és a többi franciaországi
város építészete — főleg a gótika — és tájai ugyanis még
inkább a romantika felé terelte érdeklődésemet. A gótikus
hangulatú városrészek megfestése határozottabb és
keményebb ecsetkezeléshez szoktatott. A francia pompa
pedig még markánsabb színhatások alkalmazására bátorított. Talán még az is befolyásolt, hogy Franciaországban
nem csak a közönség részéről részesültem sikerben, de
festőktől és más művészektől is kaptam elismerést anélkül,
hogy a féltékenység legkisebb jelét is tapasztaltam volna.
Történetemet még egy darabig, tehát franciaországi élményeimmel folytatom.

A Le Parisien napilap többször is tudósított a senlis-i
kiállításomról. Talán ennek köszönhetően Blanchet úr,
Franciaország északi tartományai múzeumait felügyelő
kormánybiztosa hivatalosan is megjelent a Liszt Ferenc
Auditóriumban. A Chapelle Royale, mely ezúton képeimnek
is helyet adott, ugyanis múzeumként működik. Nagy volt a
sürgésforgás, mikor Monsieur Blanchet az elegáns autókonvojjal beállított. Először Soleilkával és Cziffra Györggyel
tárgyalt, majd nagy érdeklődéssel kiállításomat is végignézte. Nagy volt a döbbenet mikor kijelentette, hogy — miután
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ő maga is festő — szeretne velem megismerkedni, és néhány
leckét venni tőlem aquarellfestési technikából.
Mikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon meglepődött.
Valami oknál fogva arra számított, hogy egy férfivel fog
találkozni. Sebaj, mutatkozott be Balázs is mondván,
férfinek itt van ő, de ha annak nem felelne meg, tolmácsnak
szerény francia tudása ellenére is kénytelen lesz elfogadni.
Festés közben úgysem kell sokat beszélgetni! Mivel tandíjat
nem kértem, hamar megegyeztünk. Már nem is emlékszem
pontosan. Talán három, vagy négy alkalommal jött Senlisba. Meg is lepődtem, mikor a „sleppje” nélkül, sportos
ruhában jelent meg, mint tisztelettudó tanítvány. Ilyenkor
hozta a saját festőfelszerelését és az egész napot festéssel
töltöttük el. Festői eredményességem titkát, valószínűleg a
magyar gyártmányú aquarell festékben vélte felfedezni,
mert mindenáron el akarta cserélni velem azt franciára.
Nekem viszont az nem felelt meg. Megkért tehát, hogy
mikor hazamegyünk, küldjünk neki egy doboz magyar
festéket. Ezt meg is tettük.
Egy másik alkalommal egy kiránduló, feleségével arra
sétálva bámult meg a Senlisi utcán festés közben. Balázzsal
beszélt és felajánlotta, hogy vendégül lát minket Marseilleben, a kastélyában két hétre, ha tanítom a feleségét közben
festeni.
Olyan luxusmotorral csak a felső tízezerhez
tartozók járnak, amilyennel leparkírozott mellettünk.
Gondoltuk tehát, hogy nem „akárki”. Én azonban féltem és
visszautasítottam. Erre elkérte magyarországi címünket,
hogy majd akkor ők jönnek ide tanulni. Komolyan
gondolhatta, mert még luxusszállodák után is érdeklődött
Sopronban, vagy környékén. Ebből mégsem lett semmi.
Lehet, hogy sok franciához hasonlóan, nem tudta hol élnek
a magyarok és Sopront Bukarest mellett nem találta.

Ikvapart Sopron 1997. 54x39 cm aquarell
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Második franciaországi meghivásomat 1996-ban, tulajdonképpen Monsieur Blanchet-nak
is köszönhetem. Egy a Chapelle Royale-ban tett múzeumi bejárása során ugyanis ő
szorgalmazta Soleilka Cziffránál. — Cziffra György akkor már sajnos nem élt. — Blanchet
szerette volna megmutatni a hat évvel korábbi együttműködésünk festői munkáira tett
hatását. Erre legjobb módnak egy közös kiállítás rendezését tartotta. A terv szerint ő csak
néhány képet állított ki képeim mellett, hogy össze lehessen mérni, mennyire sikerült
elsajátítania a tőlem tanult technikát. Soleilka örömmel tett eleget kívánságának. Azonnal
meghívott minket ismét egy hónapra. Szállást kaptunk, de ellátásunkról már magunknak
kellett gondoskodnunk. Néha így is meghívott minket ebédre, vagy vacsorára. Egy
alkalommal Balázs vállalta, hogy gulyást főz nála. Hat kg borjúhúsból készült a gulyás!
Madame Blanchet is meghívott minket Chantilly-ba. Blancheték ugyanis ott laktak és
néhány alkalommal közös festőkirándulásokat tettünk a környéken. Monsieur Blanchet így
érte el, hogy néhány festőórát még vehessen tőlem. Itt jegyzem meg, hogy az 51. oldalon
szereplő Chantilly kastélyt egy másik francia, alkalmi tanítványom társaságában festettem,
aki Senlis-ban szegődött mellénk, miután egy alkalommal véletlenül ugyanabban az
időben, ugyanazt az utcai témát választva, egymás közelében festettünk. Oda somfordálva
megleste, mit dolgozom, majd “Á didon-didon!” kurjantásokkal fejezte ki tetszését és
“Chapeau!” felkiáltással elismerését, a jellemző megsüvegelő mozdulattal gesztikulálva. A
nevére már nem is emlékszem, mert Balázzsal rögtön elkereszteltük Monsieur Didondidon-nak és a továbbiakban ezt a nevet használtuk. Csodálatosan, hibátlan perspektívával,
szinte mérnöki pontossággal rajzolt, de a festés nem volt erős oldala. Ezért — miután
kiállításomat is megnézte — megkért, hogy néhány alkalommal velünk tarthasson, hátha
néhány fogást elleshet a festési technikából. Családjához is meghívott. Szintén Chantillyban lakott, akárcsak Monsieur Blanchet.
A második Senlisi kiállításom — valószínűleg a befolyásos Blanchet úrnak is köszönhetően
— még nagyobb sajtóvisszhangot kapott mint az első. Ekkor már nagy számban állítottam
ki az 1990-ben itt megfestett képeimet is. Talán emiatt, mintha népszerűségem is megnőtt
volna. Balázst, mint régi ismerőst, nevetve “Bonjour Monsieur ça roul!” (ejtsd: szarul)
felkiáltással üdvözölték. Balázs ugyanis 1990-ben sorra megtréfálta a legillusztrisabb
franciákat is. Ugyanis arra a sztereotíp kérdésre, hogy “Comment ça va monsieur?” (Hogy
van?) a mindenki által használt hétköznapi válasz: “Merci ça va!” helyett, Balázs rendre az
irodalmilag sokkal választékosabbnak tűnő, — de nem megszokott — “Merci ça roul”
választ adta. Ez nagyjából azt jelenti, hogy Köszönöm, gördülnek a dolgok.
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Téli Festőköz éjjel Sopron, 1996.

Amikor Cziffra György ezt
hallotta, csak szeme sarkából, huncutkásan csippentett
Balázs felé, de nem szólt
semmit.
Soleilka mesélte el, hogy
miután 1990-ben hazautaztunk, csak akkor árulta el a
franciáknak — a körmönfont
mondat magyar jelentését,
franciára viszszafordítva —
mennyire lóvá tette őket egy
honfitársa.
Térdüket csapkodva hahotáztak rajta.
Így tett szert Balázs egy igazán egyedi francia névre,
amire nagyon büszke...

Ikva patak a Paprétnél Sopron, 1996. 50x35 cm aquarell
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Jóllehet egy kisváros élete nem reprezentálja az egész
népet, de mégiscsak jelez valamit. Dél körül hosszú órák
telnek el úgy, mintha légiriadó lenne. Bezárnak a boltok
és a hivatalok nagy része is. Az utcák teljesen kiürülnek.
Becsukott spaletták mögött, síri csendben a táplálkozás
ünnepe uralkodik a városon. Elképzelhetetlen, hogy
ilyen hosszú ideig csak esznek. Az ebédhez járó, elmaradhatatlan fél liter bor hatásának engedve sziesztáznak. Megadják a testnek…—
Már szinte késő délutánra jár mire visszatér az utcákra
az élet. Ezt sem jellemzi a felfokozott idegállapotban
való száguldozás és rohangálás. A szük sikátorokban az
autósok meghitten manővereznek. Türelmesen centizik
ki a félrehúzódva parkírozó járművek mellett, a
továbbhaladás reményével kecsegtető helyet. Gyakran
előfordul, hogy a szembejövő autósok nem férnek el
egymás mellett. Szitkozódás nélkül azzonnal eldöntik,
melyik tolasson vissza akár több tíz métert is a forgalmi
helyzet megoldására. Mi, általában akkor is elsőbbséget
kaptunk, a legforgalmasabb kereszteződésben is, amikor
ez nyilvánvalóan nem minket illetett. A nagy tisztelet az
oldtimer mikrobuszunknak szólt. Láthatóan élvezték,
ahogy elvonulunk előttük.
Felmerülhet a kérdés, hogyan kerülnek az itt leírtak egy
festő életrajz-szerű történetébe. Mi köze van ennek a
festészethez? Én felfedeztem, hogy nagyon is sok!

Fertőboz 2001. 35x50 cm aquarell
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Nekem ugyanis, a felszabadult alkotáshoz magával
ragadó témára, megbecsülő, egészségtelen rivalizálástól
mentes társadalmi háttérre, a fentiekhez hasonló,
nyugodt környezetre van szükségem. A gonoszkodó,
deviáns emberi viselkedés, és annak eredménye, a
szenvedés esztétikai megközelítését másokra hagyom.
Azt remélem, képeim is tükrözik ezt a szemléletet.

Látkép a Schneebergre Sopron határából 1997. 50x35 cm aquarell
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Úgy tűnik, a franciák nemcsak a testnek, a léleknek
is megadják azt, ami megilleti. Ezt bizonyította, hogy
a Chapelle Royale-t és ezáltal kiállításomat is, úgy
Senlis és környékéről, mint egészen távoli vidékekről
is sokan látogatták. Hozzá kell tennem, hogy Senlis
és Chantilly a párizsiaknak is kedvelt kiránduló
helye.
Egy négygyermekes család különösen felkeltette az
érdeklődésünket. A gyerekek kora úgy négy és tíz év
között lehetett. Két egymást követő hosszú hétvége
minden egyes napján megjelentek a kiállításon.
Alkalmanként mintegy másfél órát szántak arra,
hogy a kiállítás anyagát napi porciókra felosztva,
tüzetesen áttanulmányozzák. A papa sorba állította
az „orgonasípokat” és hosszasan magyarázott, minden egyes kiállított darab előtt. Nem biztos, hogy ez
francia specialitás lenne, de szívet melegítő látvány
volt. Azt csodáltam a legjobban, hogy a gyerekek az
unalom legkisebb jelét sem mutatták.
Csak egy példát említek még. A késő délutáni fényhatásokat kihasználva, a senlisi Notre Dame portálját festettem. A szűk kis téren, csak egy régi ház —
lehetett vagy 600 éves — kőkerítésének lapulva
találtam megfelelő látószöget a témára. Egy kisbabát kocsiban sétáltató, fiatal házaspár állt meg mellettem és figyelte a kép alakulását. Balázzsal szóba
elegyedtek. Kiderült, hogy éppen az ő házuk kerítése
miatt festek kényelmetlen pozícióban. Miután elmentek és a képet is befejeztem, Balázs becsöngetett
a házba. Akkor mondta el, hogy vacsorára vagyunk
hivatalosak és a fiatalok, még valami meglepetést is
tartogatnak számunkra...
A házban csodálatos
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Festőköz az Ikva patakkal Sopron 1997. 54x39 cm aquarell

látvány fogadott. Mintha egy gótikus templomba léptünk volna be.
Minden helyiség boltíves volt, gyönyörű kőfaragásokkal díszítve. A
hatalmas nappali szárnyas ajtaja egy félig fedett, kerti teraszra
nyílott. Ott volt megterítve a vacsora. Minden eredeti, tömény
gótika! Még az asztal és a súlyos fából gazdagon faragott székek is.
Mikor vacsorához ültünk, akkor láttam meg, mit szántak meglepetésnek. A térről kényelmetlenül kucorogva megfestett Notre Dame
portálja, most a búcsúzó nap sugarai által bearanyozva hullott az
ölembe. —
Másnap is ott vacsoráztunk. Ugyanis arra kértek, ha
nekem is úgy tetszik, fessem meg a témát a teraszukról,
megfizetik.—
A Párizsban, építészként dolgozó férfi másfélszer
annyit fizetett a képért, mint amennyit kértem. Ő tudja, mi egy ilyen
kép értéke és nem akar semmiképpen sem kihasználni, mondta.

A két Mór-ház, Sopron, 1997. 54x39 cm aquarell
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Kezdett annyi pénzünk összegyűlni, hogy nagyobb távú,
több napos kirándulást is tervezhessünk. A francia
Riviérára vágyakoztam. Balázs viszont, ezt az álmomat
nem tartotta anyagilag eléggé megalapozottnak. Senlis,
Párizstól északkeletre (mintegy 40 km-re) fekszik, emiatt a
La Manche csatorna sokkal közelebb van, mint a Riviéra.
Arra is számított, hogy Normandia nem olyan frekventált
hely, emiatt olcsóbban megélhetünk ott pár napig. Később
kiderült, hogy az a vidék sem sokkal olcsóbb. Ámultak is
francia barátaink, hogy a „csóró” magyarok, a tenger
közelébe merészkednek nyaralási szezonban. Még egy
nyomós okunk volt, hogy északnak induljunk. Bretagneban kellet volna körülnéznünk. Az Atlanti-óceán partján
fekvő Pont Aven-be már korábban meghívást kaptam,
hogy állítsam ott ki képeimet. Jó lett volna, ha azon a
környéken is festek képeket és mindjárt le is fixálhatnánk
személyesen, a kiállítás körülményeit.
Így, ha bírjuk
energiával és pénzzel, az Atlanti-óceánt is láthatjuk. Ez az
útiterv is jóval több, mint 1000 kilométert jelentett.
Figyelembe véve, hogy utazásaink alkalmával sohasem
megyünk autópályán — Így bármikor meg tudunk állni,
valamit megcsodálni, vagy képet festeni. — elég fárasztó
kirándulásnak néztünk elébe.
Ember tervez...
Már most elárulom, Bretagne és az Atlanti-óceán sajnos
kimaradt az utazásból. Már Rouen-nál megfeneklettünk.

Balázs 1997. 30x42 cm aquarell
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Miután megcsodáltuk Clermont, Beauvais-t és Amiens-t
Rouen-ban álltunk meg. Ahogy körülnéztünk, rögtön leküzdhetetlen vágyat éreztem: Itt festenem kell! —
Szerencsére Balázs talált parkírozó helyet. Azonnal neki is
láttam a gyönyörű témának. Balázs, közben a térképet
tanulmányozva, felfedezte Le Havre és Dieppe között, a

Gazda utca, Sopron, 1997. 64x45 cm aquarell
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La Manche csatorna partján fekvő, Etretat nevű kis
települést. Ettől még nagyobb kedvem lett festeni. Úgy
éreztem, mintha nagy példaképem, Monet lábnyomain
járnék. Itt festek Rouen-ban és estére már Dieppe, Le
Havre, Etretat — Monet kedvenc festőhelyei —
levegőjét szívom. Csodálatos! Fáradtságot nem is
éreztem,
pedig
aznap
már
három
várost
bebarangoltunk.
Még meg sem száradt az egyik
képem, már szegeztem a rajzlapot a másodikhoz. Még
csak odébb sem kellett mennem, csak az előbbi
témának hátat fordítani. Már meg is volt a következő
téma. (A két kép az 59. oldalon)
Pár lépésre onnan, ahol éppen festettem, volt egy kis
művészeti bolt (PAPETERIE). Az egyik festményre rá
is került.
Balázs látva, hogy milyen megszállottan
dolgozom, odament néhány képeslapot venni. Mivel
nagy képeslapgyűjtő vagyok, ezzel a kis figyelmességgel
akarta jutalmazni szorgalmas munkámat. Aggódni
kezdtem, olyan sokáig elmaradt. Már a második képpel
is elkészültem, mikor ott termett Françoise-zal, a bolt
tulajdonosnőjével együtt. Mint kiderült, a boltban jól
elbeszélgettek Senlis-ról, Sopronról, rólunk. Nagyon
intelligens nő volt. Angolul is jól beszélt. Megnézte friss
munkáimat. A mappámból is előkerült néhány. Egyszer
csak egy nem várt ajánlattal állt elő.

Káptalan terem, Sopron, 1998. 35x50 cm aquarell
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Elmondta, hogy ő Giverny-ben lakik, de itt, Rouen-ban
is tart fent egy lakást, diák fiai számára, innen a harmadik házban. (Festményemen a gerendás házak mögött, a
szürke tűzfala látszik. 59. oldal.) Ezt a lakást felajánlja
nekünk maximum egyhavi, ingyenes használatra. Ebédünkről, vacsoránkról gondoskodik. Cserébe minden
nap egy képet kell festenem, de ő erre nem tart igényt.
Csak egy 21x15 cm-es duplikátumot kér róla.
Döbbenet! D-ö-ő-bb-e-e-n-e-et! —

Sopron látképe a Virágvölgy felől 1996. 50x32 cm aquarell
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Igen, kétszer is döbbenet!
Először is, mert a távoli Pont Aven felé tartva,
önkéntelenül példaképem, Monet nyomvonalát
követem a térképen. — Itt meg kell jegyeznem, hogy
Pont Aven kedvenc festőmnek, Gauguin-nek volt egy
darabig törzshelye. Ezért is nevezték el azt a galériát,
ahová meghívtak, Gauguin Centrumnak. —
Másodszor.
Ezen az úton önként ajánlja fel
segítségét — mintegy mecénásként — Françoise
Giverny-ből, abból a városkából, ahová Monet öreg
korára vonult vissza. Itt festette meg, mintegy
hattyúdalként híres, tavirózsás sorozatát.
Harmadik meglepetés is ért! Françoise ugyanis azt is
elárulta, hogy férje Giverny-ben egy lovardát és egy
képgalériát is működtet. Ha van kedvem, oda is
mehetünk lovakat festeni és képeimet kiállíthatom a
galériában. Bármilyen hihetetlen, de igaz!
Megköszöntük Françoise kedvességét. Elmondtuk
azonban, hogy én most a tengerre és Monet Etretat-i
szikláira vagyok „beindulva”. Amíg a tengert nem
látom, nem tudnék Rouen-ban nyugodtan dolgozni.
Françoise ezen egyáltalán nem csodálkozott. Teljes
természetességgel közölte, hogy ajánlatát továbbra is
fenntartja. Őt a boltban 9 és 18 óra között, minden
nap megtaláljuk. Mikor visszatérünk a tengerparti
utunkról, átvehetjük a roueni lakás kulcsát.

Szöllős csendélet 1997. 39x64 cm aquarell
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Elindultunk tehát Dieppe felé. Azt reméltem, talán
megmaradt az a romantikus partvonal és kikötő,
melyek Monet-t is megihlették. Szerettem volna
magam kipróbálni ezekben a témákban is.

Télen az Ikva pataknál Sopron, 1997. 64x42 cm aquarell
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Dieppe nem váltotta be a hozzáfűzött reményeimet.
Monet kora óta nagyon sokat változott. A II. világháború
borzalmas pusztítása miatt, nyilván ujjáépítették. Másrészt
pedig sokkal modernebbé vált az idők folyamán. Csak a
vitorlások kikötőjében találhattam volna festeni való témát.
Szép volt, mint látvány, de nem azért utaztunk annyit, hogy
Balaton zsánerű képeket fessek.

Etretat sziklái a lenyugvó Nap fényében 1996. 50x35 cm aquarell

Etretat, viszont megőrizte régi varázsának nagy részét. A
híres sziklák, a partvonal, melyek Monet kedvelt témái
voltak, természetesen megmaradtak. Számos partközeli,
gerendás, öreg ház is. Mikor megláttam, megint elfogott a
hevület: — Itt kell maradnom festeni! —
Majd kicsit
lehiggadva, elfogott a félelem, mert már este 6 óra volt és
még nem volt szállásunk. Balázs a tengerparton hagyott a
festőtémákat érlelni és nyakába vette a települést, hogy
szállást szerezzen. Nagyon elmerülhettem a táj szépségé-

ben, mert úgy éreztem, igen hamar visszatért. — 25 km-es
körzetben minden szállás foglalt. — jelentette. Az egyik
panziós igen rendes volt és körbetelefonálta az összes
kollégáját. Így szerzett egy méregdrága szobát, vagy 25 km-re
a parttól. Ez a szállás is csak aznap volt szabad. A következő
napokra, már más előre lefoglalta. Úttalan utakon, tanyákon,
szántóföldeken átvágó ösvényeken keresztül száguldozva
találtuk meg. Balázs közölte a tulajdonosnővel, hogy most
csak betesszük csomagjainkat a lakosztályba, mert rohanunk
vissza Etretat-ba festeni, amíg még világos van. Csak éjjel 11
óra körül érkezünk vissza. A madame-nak felcsillant a szeme:
— Örülnék, ha láthatnám a képeket is! —
— Akkor reggelinél, az ebédlőben kiállítást rendezünk. —
búcsúzott Balázs és már indította is a Skodát.
Elporoztunk...
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La Manneporte, Etretat, 1996. 50x35 cm aquarell

Új utca, Sopron, 1998. 65x46 cm aquarell
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Ilyet még nem láttam! Balázs attól félt, hogy eltéved. Nem is az volt a baja,
hogyan érünk Etretat-ba. Sokkal inkább az, hogy a szállásunkhoz vezető
szövevényes utat majd koromsötétben kell megtennünk. Akárhová fejlett
Nyugat, a mezőgazdasági, szolgalmi utakon közvilágításra nem számíthattunk.
Nekem ezért az volt a feladatom, pontosan jegyzeteljem, amit Balázs mond. —
Bádogkrisztusnál, három útból a középső makadám, 800 méter. Vén körtefa,
földút balra, 300 méter...— Vezényelt, miközben állandóan a sebességváltót
kezelte. Úgy éreztem, mintha autóversenyző lennék. Nem az én esetem!
Etretat-ba érve, a parti sziklák aranyló fényben fürödve fogadtak. Éppen apály
volt, ezért mélyen begyalogolhattam a fövenyen, pompás rálátási szöget találva
a témára. Minden ideális! Mégsem tudtam azonnal elkezdeni a festést. Jó
ideig,
a meghatódottságtól összeszorult torokkal, csak bámultam.
Révületemből Balázs viccesen nyerssé formált hangja térített magamhoz:
— Dologra asszony! Nem nászútra jöttünk! — nyomta kezembe az ecsetet,
majd fájdalomtól eltorzult arccal kuporodott össze a fövenyen. Érszűkületével
eddig bírta... Akkor vettem észre, hogy már mindent előkészített: összeszerelte
az állványt, papírt szegezett, a festékek, víz, miden úgy állt, ahogy megszoktam.

Íriszek 1998. 30x50 cm aquarell

Nekiláttam. Közben egyre az járt a fejemben: — Mit szólna Monet, ha most
látna? Tetszene neki, vagy összehúzott szemöldökkel, bosszúsan morogna? —
Olyan hamar kész lettem a képpel (76. oldal, fent.), hogy volt bátorságom egy
másodikhoz is hozzáfogni. (53. oldal.) A kép a kezdeti fényviszonyokat tükrözi, de
valójában már alig láttam, mikor befejeztem. Este 10 óra körül járt az idő.
Számításba kell venni azonban, hogy azon a vidéken sokkal később sötétedik.

Kisebb bonyodalmakkal, de a tervezett 11 órára vissza is értünk szálláshelyünkre.— Korán mentünk reggelizni, mert ahogy
azt este ígértük, reggelre berendeztük az ebédlőt a mappámban magunkkal hozott 20-25 képemmel. Az elegáns ebédlő
világosbarnára pácolt, míves faburkolatának „ablakaiban”, keret nélkül is jól mutattak a képek. A reggelire szállingózó
vendégek a meglepetést sűrű gratulációikkal díjazták. Már megint Balázst nézték festőnek, mint általában. A tulajdonosnő
kinézett magának egy napraforgó csendéletet. Majdnem elájultam, mikor kiderült, hogy Balázs másfélszer annyiért adta el,
mint a senlisi árfolyamom volt. Így a szállásért, nem kellett fizetnünk és még mi kaptunk 200 Frankot.— Itt jegyzem meg,
külföldi útjainkra általában jellemző volt, hogy kész képpel vagy portréfestéssel tudtuk megoldani szállásaink költségeit.—
Miután jól belakmároztunk, siettünk vissza Etretat-ba.
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Szüret előtt a Koronázó dombon, Sopron, 1998. 52x39 cm aquarell
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Etretat-ban folytattam a festést.

Közben, végre volt
időnk Balázzsal kielemezni az előző nap élményeit.
Egyetértettünk abban, hogy Le Havre-ban valószínű még
nagyobb pusztítást okozott a világháború, mint Dieppeben. Ezért ott sem találnánk kedvemre való festőtémát.
Némi ambivalenciával fontolgattuk, hogy érdemes-e Pont
Aven-ig elkalandoznunk. Egyrészt, arra kell számítanunk,
hogy a nyaralási szezonban még annyira sem találunk
majd szállást a bretagne-i partvidéken, mint Etretat-ban.
Másrészt Pont Aven-ben a kiállítás lebonyolítása — a
nagy távolság miatt — ijesztően bonyolultnak tűnt.
Célszerűbbnek látszott tehát az újdonsült Rouen-i
kapcsolatot ápolni, mely ugyancsak kiállítással kecsegtet
Giverny-ben. Rouen mégiscsak közelebb esik Sopronhoz.
Megszületett a döntés: Még ma visszatérünk Rouen-ba
és bretagne-i kirándulásunkat, legalábbis elhalasztjuk.
Már csak azért is ezt támogattam, mert mire három képet
ma is megfestettem, hulla fáradt lettem. Csak egy ágyat
kívántam, ahová lehajthatom a fejem. Fizikailag sem kis
megterhelés, hat órát a tűző napon görnyedni a rajztábla
fölött. Nem beszélve arról, hogy minden idegszálammal
közben a témára és a festék esetleges elfolyásainak
irányítására koncentrálok.
Már délután négy óra volt, mikor azon a napon harmadik
képem is befejeztem. Sietnünk kellett, hogy Rouen-ba
érjünk, mielőtt Françoise bezárja boltját és Giverny-be távozna. Az utolsó pillanatban érkeztünk. Ráadásul, a bolt 200-250
méteres körzetében minden megállási lehetőség foglalt volt. Balázs rossz lábával ez az út, gyalog legalább húsz percig tartott
volna. Ezért inkább kitett engem a bolt közelében. Majd ő manőverezik a forgalomban, míg én Françoise-t valahogy
becserkészem. Közben láttuk is, hogy már a redőnyök lehúzásával bíbelődik. Mikor meglátott, őszinte örömmel üdvözölt.
Valahogy értésére adtam Balázs fájós lábát és parkírozási gondjainkat. Balázs már a harmadik kört rótta a háztömbök
között, mire Françoise megértette a problémát. Ekkor azonnal félreállt saját, bérelt parkolóhelyéről valami tilos helyre.
Ezzel biztosította autónk éjszakai helyét, mivel ő reggelig úgyis Giverny-ben tartózkodik. Fél órába se telt, — Françoise a
lakást és kulcsait átadta, Balázst a berendezések használatára kioktatta és távozott. — én már a fürdőkádban lazítottam.
Keszei néni 1996. 30x35 cm aquarell

80

Szüreti csendélet 1998. 64x45 cm aquarell
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Hihetetlen csoda folytán, rendelkezésünkre állt egy
csinos, összkomfortos lakás Rouen történelmi
belvárosának szívében. A szoba ablakán kitekintve,
a monumentális Saint Ouen templom pompás,
gótikus tornya uralkodott a háztetők felett. A még
ősibbnek tűnő, közeli Saint Maclou, a mögötte
féltékenyen kikandikáló, távolabbi Notre Dame
tornyával a konyha ablakának kilátását ékesítette.
Másnap, korán reggel arra ébredtünk, hogy valaki
settenkedik a konyhában. Madame Vincent volt.
Úgy gondolom Françoise nagyon megérdemli, hogy
legalább egyszer családi nevét is kiemeljem. Ő már
a piacot is megjárta. Most töltötte fel a hűtőszekrényt számunkra. Hamarosan el is viharzott a boltot kinyitni. Balázs is lement az utcára telefonálni.
Nem akartunk visszaélni a vendégszeretettel, hogy
házigazdánkat még telefonszámlával is terheljük,
ezért az utcai telefonfülkét használtuk. Soleilkát
kellett felhívni, ne aggódjon, Rouen-ban töltünk
még körülbelül egy hetet. Soleilka ugyanis, mikor
útnak indultunk, kissé aggódva úgy búcsúzott, hogy
ha valami baj történne, vagy elfogyna a pénzünk,
csak hívjuk őt fel. Számíthatunk a segítségére.

Arató csendélet 1998. 45x64 cm aquarell
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Rouen-ban töltött minden napunk azonos napirend
szerint zajlott: délelőtt utcai festés, délben franciás
sziesztával meghosszabbított ebédszünet, majd
ismét festés sötétedésig. Esténként, már a lábam
alig éreztem a sok álldogálástól, de lefekvés előtt
mindig megfestettem a megállapodásunk szerint
Françoise-nak járó, 15x21 cm méretű kis képet.
Ezek másnap már, bekeretezve lógtak az üzletben.
Ott-tartózkodásunk alatt sok el is kelt belőlük.

Harkai út 1998. 50x35 cm aquarell
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Azt nem lehet mondani, hogy a rouen-i lakást nagyon
lelaktuk volna, mert napjainkat jobbára az utcán
töltöttük. Bármilyen kényelmes, szép lakásunk volt és
csodálatos élményeink is, egyre fáradtabb lettem. Már
alig tudtam az utolsó képeim mellett lábon maradni.
Annak nem sok értelme lett volna, hogy a lakásban
lébecoljunk. Ezt megtehettük volna Sopronban is. Ahogy
erre gondoltam, hatalmas honvágy uralkodott el rajtam.
— Menjünk már haza! — Hajtogattam egyre sűrűbben
Balázsnak. Láttam, ő is fárad már, mert a borzalmas
kánikulában mindig a közelemben kellett lennie az utcán.
Balázs viszont olyan, hogy a világ minden kincséért sem
panaszkodott volna, amíg engem a festői lendület hajt.
Mikor azonban látta, hogy ez a lendület tényleg megtört
bennem, a következő javaslattal állt elő:
— Holnap pihenőnapot tartunk! Addig alszunk, ameddig
jólesik. Megesszük a hűtőből a legfinomabb kajákat, majd
sétálunk a városban. Ideje, hogy a régi épületeket belülről
is megcsodáljuk végre! Nem koncentrálunk semmiféle
festőtémára. Szabadon tengünk-lengünk, azután majd
meglátjuk, mit teszünk a következő napon. —
Ez a döntés pont jókor született, mert Françoise este arra
kért minket, hogy jó lenne, ha holnap korábban be
tudnánk fejezni a munkát. Férje és fiai bejönnek Rouenba és szeretnének minket megismerni. Erre legjobb mód
az lesz, ha együtt vacsorázunk. A vacsorát kisebbik (20
éves) fia főzi. Vacsora után kártyacsata!

Szalafő, Pityer-szer, 1986 35x50 cm aquarell
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Így is lett. Vacsora közben Monsieur Vincent a lovakra
terelte a szót. Elmondta, hogy az őszi, Giverny Derby
alkalmával szívesen állítaná ki, de csak lovakról festett
képeimet, a galériájában.— Korábban sok tanulmányt készítettem

lovakról, de lófestményem akkor még csak egy volt. Ezt jobbnak láttuk most
nem feszegetni. Majd otthon ráhajtok a lovak festésére! —

Soproni erdő 1998. 64x45 cm aquarell
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A Vincent családdal eltöltött kellemes estén, végül is
búcsúvacsoránkat költöttük el. Napközben, a városban
sétálva már eldöntöttük, hogy következő nap utazunk
vissza Senlis-ba. Megköszönve a főúrian nagyvonalú
vendéglátást, ezt közben közöltük is vendéglátóinkkal.
Láthatóan elszomorodtak rajta, de megértően fogadták
indoklásomat, a fáradtsággal és honvággyal. Valószínűleg
ezt az albumot sohasem fogják olvasni, de engedtessék
meg, hogy itt is leírjam: Hálás köszönetem! —
Au revoir Rouen!

Senlis-ban a Cziffra Alapítvány dolgozói, szinte ünnepet
rendeztek visszaérkezésünkre. Most kiderült, őszintén
aggódtak értünk. Volt mit mesélni! Soleilka csak annyit
mondott: — Saint Frambourg közbenjárását kértem, hogy
sikerrel járjatok, de tudtam, ha Balázskával mész, a jég
hátán is meg fogtok élni. — Ezzel jelezte, hogy Balázst,
akit Cziffra György is mindig Balázskának becézett,
mégiscsak nagyra becsüli.
Arra a három napra, amit még Senlis-ban töltöttünk, a
normandiai képeket is kiállítottuk a Chapelle Royale-ban.
Közben egy napot töltöttünk Chelles-ben (Párizs külvárosa),
de ennek nincs festészeti vonatkozása.
Ezután Soleilka meghívott minket, hogy az utolsó napot
Senlis-ban, háza vendégeként töltsük el és aludjunk ott.—
Másnap reggel összepakoltuk a kiállítást és elindultunk
hazafelé.
Csak egy hét múlva értünk Sopronba. Néhány várost, ami
még útba esett bebarangoltunk. Worms-t nem lehetett
kihagyni, de Balázs barátait sem Németországban. Így
Regensburg, Dietersburg, Burghausen útba kellett essen.
Csicsóka virága 1999. 35x50 cm aquarell
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Legelésző ló 1996. 35x25 cm aquarell
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Erlangenben lakik volt osztálytársnőm, Hirschler Ibi és
férje Bechtold Béla, aki Balázsnak rádióamatőr barátja.
Náluk is eltöltöttünk két napot. Így velük, egy egész napos
kirándulást tehettünk Nürnbergbe, majd Bambergbe.
Hazafelé csordogálva, Regensburgot és Passaut sem
hagyhattuk ki. Az ausztriai, csodálatos Salzkammergut
vidékén korábban sokat festettem. Nagyon megszerettük
az ottani tájat. Ezért, ha arra járunk, a Mondsee partján
mindig megszállunk legalább egy napra. Most is ezt
tettük. A Mondsee-nél, ezúttal azonban nem festettem.
Teljesen elfáradtam. Aznap, az ide vezető úton, a
burghauseni várban — nem tudtam megállni — már két
képem elkészült. Aki teheti, annak ajánlom, egyszer nézze
meg ezt a csodálatos várat, Passau és Salzburg között,
Németország és Ausztria határán.
Most a jó kis hegyi panzióban, tényleg úgy érezhettem
magam, mintha nászutasok lennénk. Munka kizárva! A
hangulatos, osztrák parasztház hegyoldalba vájt teraszán,
hideg üdítő-italokat — Balázs sört — szopogatva,
gyönyörködtünk a lent elterülő Mondsee-re lassan
ráboruló, bíborruhás alkonyban.—
Innen csak néhány óra autózás és Sopronban lehetünk!
Több, mint hat hetet töltöttünk el távolban. Elég volt!
Mappámat, mintegy trófeaként, elkészült festményeim
duzzasztják.
Másnap reggel, mintha a Skodának is honvágya lett volna,
úgy száguldott hazafelé az autópályán. Talán rendszáma,
esetleg gazdája miatt lett ilyen magyarérzelmű? Dél körül
már soproni lakásunk bejárata kémlelőlyukának vörös
szeme kacsingatott ránk. Balázs, még elutazásunk előtt, egy hatalmas
Soproni barátunk, Tóth Laci 1997. 35x50 cm aquarell
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akkumulátorról táplált LED-villogót barkácsolt a kémlelőlupe mögé, hogy a betörőket
távol tartsa. Később szomszédaink mesélték, eleinte ők is gyanakodva szemlélték.

Orsolya tér, Sopron, 1999. 70x50 cm aquarell
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Végre otthon! — Csak Mama hiányzott! Utazásból
hazatérve, első utunk mindig hozzá vezetett. Ilyenkor,
lelkendezve ölelt magához, majd kitörő örömmel állt
neki frissen festett képeim leltározásának. Sajnos, 1994
ősze óta, már csak a temetőben látogathatom meg.
Az élet tovább kell menjen! Néhány napos kicsomagolás,
„szerelvényrendezés” után, Monsieur Vincent-nak tett
ígéretemnek megfelelően, azonnal nekiláttam a lovak
festésének. Végigjártuk a Sopron környékén található
lovardákat. Sok képet festettem a helyszínen. Videóztunk
is, hogy a lovak mozgását, otthon még hosszasabban
tanulmányozhassam. Tavaszig, mintegy negyven lovas
képet festettem. Nem esett nehezemre, mert számomra
addig, a ló volt a legszimpatikusabb állat.

Figyelő ló 1996. 35x25 cm aquarell

Közben, szeptembertől munkahelyemen, az iskolában is
helyt kellett állnom. Igaz, 1991-től kérésemre már csak
fele óraszámban tanítottam, hogy minél több időt
szentelhessek a festészetnek. Persze fél állás, fél bér.—
Sok magántanítványom is volt már akkor. 1990-től
ugyanis, egyre többen kerestek fel, hogy tanítanám őket
festeni. Mende Guszti bácsitól átvett szellemben, heti
rendszerességgel, az órákat — ha lehetett — a szabadban,
festéssel töltöttük. Rossz idő esetén, az elején lakásomon
zsúfolódtunk össze. Mikorra már annyian lettünk, a Fáy
András Közgazdasági Szakközépiskolában béreltem
termet. El is neveztem a csoportomat festőiskolának. 12
éves kortól a 70 évesig minden korosztály megfordult
nálam. Ausztriából is jöttek. Voltak nagyon tehetségesek.
Szerettem őket. Mende Gusztáv lelke volt velünk!
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Lovas 1996. 35x25 cm aquarell

Szent Mihály templom ősszel a Koronázó dombról Sopron 2000. 42x30 cm selyemkarton aquarell
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A lovak mellett, egyre inkább kezdtem megkedvelni más
állatokat is. Különösen a kutyákat. Ez nyilvánvalóan Balázs
hatására történt, mert ő nagy állatbarát. Korábban, talán
Mama nevelése hatására, erős ellenszenv uralkodott rajtam
az állatokkal való fizikai és mentális érintkezés dolgában.
Megelégedtem azzal, hogy csak filmen, vagy képeken látok
állatot. Miközben a lóistállókat, karámokat látogattuk,
meglepetve tapasztaltam, hogy Balázs is képes érzelmi
kapcsolatot kiépíteni az ott előforduló állatokkal, szinte
pillanatok alatt. Eddig azt hittem, ez csak különlegesen
idomított állatokkal lehetséges. Balázs tanítgatott: Először is
a legfontosabb, hogy csak akkor közelítsek egy állathoz, ha
tényleges vonzalmat érzek iránta. Ez elősegít egyfajta
metakommunikációt, ami mozdulataink által valósul meg.
Dínó a spaniel kutya 1996. 35x25 cm aquarell

A mimika és a mozdulatok koreográfiája, már nagyobb
tapasztalatot igényel. —
A lovak mellett, nem hanyagolhattam el Sopron és
környéke festőtémáinak felkutatását sem. Nagycenk,
Fertőboz, Balf rendszeres kirándulóhelyeinkké váltak, de
nem átallottunk néha átruccanni Burgenlandba sem. —
Raidingi (Doborján) barátnőmre, Stefanie Moro-ra
érdekes módon, első franciaországi kiállításom kapcsán
tettem szert 1990-ben. Még Senlis-ban, Balázs egy olasz
zongoraművésszel, Maurizio Zana-val és feleségével
barátkozott össze. Ki gondolta volna, hogy az asszony,
Monika Moro, doborjáni lány. Balázzsal ugyan németül
beszéltek, de a Moro egy tősgyökeres olasz név. Még az
sem tűnt fel, hogy közelgő győri kiállításomról oly
melegen érdeklődnek. Győrben ért csak meglepetés. —
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Kedvenc lovam „portréja” 1996. 35x25 cm aquarell

A Fertő tó Illmitznél 1997. 70x50 cm aquarell
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Alig, hogy első franciaországi utunkról visszaérkeztünk,
1990-ben, Balázs rádióamatőr társai már egy előkészített
kiállítási lehetőséggel vártak, Győrben. A kiállítást főleg
Dr. Ferenczy Imre szervezte Freier József elvi
támogatásával. A technikai részt Schmidt József, a
„tábornok”, rádióamatőr intézte. Augusztus 24-én nyílt a
kiállításom a Vasutas Művelődési Ház Ifjúsági Klubjában.
Egyszerűsített győri nevén: Szárnyaskerék Szálló.
A meglepetés, amit az előzőekben említettem az volt,
hogy egyszer csak a kiállítás közönségéből előbukkant
Monika és Maurizio Zana. Ekkor árulták el, hogy Mónika
szülei Doborjánban (Liszt Ferenc szülőfaluja. A szülőház balra, a
keresztelő templom pedig lent látható) élnek. Meg is hívtak,
látogassuk meg őket Raiding-ban. (Doborján osztrák neve)
Liszt Ferenc szülőháza Doborján / Raiding, 1992. 50x35 cm aquarell

A kiállítást Finta Lajos megyei városi tanácsos nyitotta
meg. Maurizio egy szellemes, nagyon virtuóz kis koncertet
adott. A lelakatolt zongora kulcsát nem tudtuk előkeríteni.
Két ember, a billentyűzet két oldalán a fedelet, a lakatpánt
miatt éppen annyira tudta megemelni, hogy Maurizio keze
éppen aláfért. Néhány kis darabot játszott így el, csodálatos
virtuozitással, nagy derültséget keltve a közönségben. Biztos
vagyok benne, hogy ilyen lazaságot a bresciai zeneművészeti
egyetem professzora, európai hírű, többszörös aranylemezes
zongoraművész csak a mi kedvünkért engedett meg
magának.
A nagy távolság miatt, kapcsolatunk Mónival és Maurizioval
elég laza, viszont Móni édesanyjával, Stefivel szorosabb
barátság alakult ki közöttünk. Stefi elhatározta, hogy tanul
tőlem festeni. Kora ellenére, tehetséges tanítványommá vált.
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Unterfreuenhaid / Lók temploma. Itt keresztelték meg Liszt Ferencet.
1993. 50x35 cm aquarell

Velencei „utca” 1990. 50x35 cm aquarell
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Velencei kalandozás
Még a győri kiállítás előtt alkalmunk nyílt egy nagyon
kedvezményes IBUSZ társasutazáson részt venni. Három
napos volt. Két éjszaka a buszon, oda-vissza, egy éjszaka
szálloda Jesolo-ban. Egy nap Velencében. Noha pár napja
érkeztünk meg Franciaországból (1990.) , mivel soha nem
jártunk még Velencében, ezt az utat nem hagyhattuk ki.

Tanay Kinga, volt tanítványom 1993. 30x42 cm aquarell
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Jesolo minket nem érdekelt. Ezért korán mentünk aludni
a szállodába. Már hajnalban egy a kikötőbe tartó, helyi
buszra pattantunk. Persze szóltunk a csoportvezetőnek,
ne aggódjon miattunk, majd Velencében csatlakozunk a
csoporthoz. Áthajóztunk tehát Velencébe. Mire a
csoportunk megérkezett, én már meg is festettem két
képet. Aki ismer, rögtön gondolhatta, hogy magunkkal
cipeltük a teljes festőfelszerelést. Csatlakoztunk tehát a
csoportunkhoz. A csoportvezető lelkiismeretesen mutatta
meg a legfontosabb dolgokat. Ez azonban nekünk nem volt
elég. A kötetlen foglalkozás idejére, bizony megint
elbitangoltunk a csoportunktól. Balázs nem szívleli, ha
más mondja meg, mit nézzen. Nagyon jó orra van hozzá,
hogy maga fedezze fel egy város intim részleteit, amit más
talán észre sem vesz. Megfigyeltük közben, hogy egy
amerikai házaspár mindig a nyomunkban jár. Mikor egy jó
kis témát találván, megint letanyáztunk festeni, hozzánk is
csapódtak. Kérték, velünk tarthassanak estig, mert azt
vették észre, hogy nagyon ismerhetjük a várost. Hogyan
találhatnánk meg másként a legérdekesebb zugokat?
Értésükre adtuk, hogy miután ezt a képet befejeztem,
rohannunk kell a csoportunkhoz, mert oda lesz a
hajójegyünk, meg a vacsoránk. — Mindent fizetnek, még
estebédre is meghívnak, csak maradjunk az utolsó
hajóig!— Volt a válasz... Így is történt. —

Szent Mihály templom télen a Koronázó dombról, Sopron, 2000. 30x21 cm aquarell
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Visszapillantás a jövőbe
Kritikusabb olvasóimnak bizonyára feltűnt, hogy a két
franciaországi tanulmányi utam leírása, jelentős részét
teszi ki az eddigi történetemnek. Most mégis, miután már
ezeken túl vagyunk, nézzünk csak vissza egy pillanatra.
Cziffra Györggyel való megismerkedésem és kapcsolatom
teremtette meg nemzetközi elismerésem csíráját és úgy
érzem, egész további jövőmet megalapozta. Ez az oka,
hogy az események időrendjét megszakítva a két
franciaországi tanulmányi út élményeit és az azokhoz
kapcsolódó epizódokat összevontan írtam le. 1986-tól,
(40. oldal) a közben lezajlott hazai történéseket — mintegy
10 éves időszakot — átugrottam. Nem csoda, hiszen
ezek a jövőmet jelentették.
Most azonban, ideje visszatérnem az eddig kihagyott
eseményekre.

Hazai kiállítások sorozata indul

Téli Festőköz, Sopron, 2000. 21x30 cm aquarell selyemkartonon
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Egy alkotó általában nemcsak a maga örömére alkot.
Szeretné, ha alkotásait minél többen látnák, hallanák. Ez
nem jelent feltétlenül egészségtelen exhibicionizmust.
Igazi exhibicionisták talán csak a színészek. Ez így van
rendjén, mert bolond lenne, aki önmagának színészkedik.
Ahhoz mindenképpen közönségre van szükség.
Bármennyire saját örömükre alkotnak,
igénylik a
közönséget a képző- és zeneművészek is. Egy mentálisan
egészséges ember ugyanis, embertársai reflexióin
keresztül méri le munkássága eredményét, nem csupán
önmagához viszonyít. Tehát, nem feltűnési viszketegség
hajtja, amikor közönség előtt szeretne megnyilvánulni.

Karmelita templom télen, Bánfalván, 2001. 64x45 cm aquarell
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A fenti okfejtés, valószínűleg sehogy sem illett az 1989
előtti közigazgatási apparátus ideológiájába, — Vagy
talán személyem nem harmonizált azzal? — mert nagyon
nehéz volt addig, egy jobb kiállítóhelyiséget megkapnom.
Nagy nehézségek árán, azért sikerült néha legfrissebb
képeimet, egy-egy középület folyosóján, pár napra
kiállítanom. Ezek általában nem biztosítottak akkora
nyilvánosságot, mint szerettem volna, de valahogy mégis
el tudtam érni, hogy legalább Sopronban, festőként is
egyre ismertebbé válhassak. Így a publikum részéről
megvalósulhatott az a bizonyos visszacsatolás, amiről
már az előbb írtam, és amit én nagyon fontosnak tartok.
Tehát minden lehetőséget megragadtam. Ha már
alkalmanként kevés képpel állhatok ki, akkor ezt minél
sűrűbben megtehessem. Mivel egyre inkább a festésnek
kezdtem élni mindig volt annyi újabb képem, hogy
egyidőben akár több kamara-kiállítást is berendezhettem
volna. Később, persze csak már 1992-ben, elő is fordult,
hogy négy nap leforgása alatt három kiállításom nyílt
meg, összesen 103 kiállított képpel. Rendre: június 18-án
Győrben, 20-án Doborjánban és 21-én Sopronban.

Írisz 2000. 21x30 cm aquarell selyemkartonon

100

Korábban csak szerényebben mentek a dolgok. Például
1980-ban kedves, volt tanítványom, Gál Katalin, akkor
a Soproni Széchenyi István Gimnázium tanulójaként két
napos klubkiállítást szervezett nekem az iskolájában. 19
képemet állították ott ki. 1981-ben, saját iskolámban, a
Deák Téri Általános Iskolában, igazgatónőm, Enyediné
Pék Gabriella négy napra engedélyezte, hogy kiállítsak
az iskola folyosóin. A szülői értekezletek terminusára
időzítettünk, mert akkor a legnagyobb a forgalom az
iskolában. Negyvenegy képet tudtunk elhelyezni.
Hasonló körülmények között zajlottak le kiállításaim a
selyemgyárban, a kórházban és Fertőrákoson is. Ezeket
már korábban említettem.

Sárospataki vár a Bodrog túlpartjáról 1997. 50x35 cm aquarell
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1989-től, már valamivel könnyebben tudtam kiállítási
lehetőséghez jutni. Ebben szerepe volt annak is, hogy
akkorra már Keresztény Richárd áldozatos munkája
eredményeként, nagy örömömre, újjászerveződött a
Soproni Képzőművészeti Társaság, melynek én is
alapító tagja vagyok. A társaság tagjai kiállítási helyiséget
is kaptak Sopronban. Címe azóta is: Várkerület 19.
Annak révén, hogy szomszédunkkal, dr. Kaposvári
Ágival és főleg szüleivel, Kaposvári Alfréddal és
feleségével, Ágival jó barátság alakult ki köztünk, 1989
április 7-23-ig kiállíthattam Mohácson, a Bartók Béla
Művelődési Központban. 23 aquarell- és 24 olajképem
kerülhetett ott a paravánokra. Kaposváriék ugyanis
mohácsi polgárok. Látták, mennyit dolgozom és szerették
volna, ha a mohácsiak is megismerhetnék munkáimat.
Miután Ági, Mohács kulturális életében otthonosan
mozgott, hamar meg is teremtette a kiállítási lehetőséget.
Kaposváriék felejthetetlen, szívélyes vendéglátását, ez
alkalommal is hálásan köszönöm.

Fehér írisz, 2000. 21x30 cm aquarell selyemkartonon
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A Soproni Képzőművészeti Társaság tagjaként, viszonylag
hamar sorra került, hogy bemutatkozhassak képeimmel a
Várkerület 19-ben is. Úgy véltem, a soproniak már eléggé
ismerik a tájképek, városképek és csendéletek festésében
való próbálkozásaim eredményét. Ezért úgy döntöttem itt
az ideje, hogy a lehetőséget kihasználva, egy szigorúan
tematikus kiállítással álljak elő. Utalok itt a 28. oldalon
kezdődő „Portré csak azért is” bekezdésre.—
Tehát az
1989. október 8-án megnyílt kiállításomon, kizárólag csak
portrékat szerepeltettem. A kiállítást Keresztény Richárd
nyitotta meg. Kicsit aggódtam, hogyan fogadja majd a
soproni közönség a portrékat. Soproni Horváth József és
Mende Gusztáv halála után ugyanis, az aquarellel való
portréfestés, mintha feledésbe merült volna Sopronban.

A Bodrog partján Sárospataknál, 1997. 64x43 cm aquarell
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A portrékkal kapcsolatban, aggodalmam feleslegesnek bizonyult. Úgy tűnt, a soproniak
megértették törekvésemet. Sőt mi több, mintha lelkesedéssel fogadták volna.

Höfle Jóska bácsi, ny. gimn. igazgató
1983. 25x35 cm aquarell

Nem hanyagolhatom el azt sem, hogy a portrékiállításomról Nagy Bandó András is
elismerően nyilatkozott. Véletlenül ismerkedtünk meg vele, az Oroszlán Patikában. A
patika néhány háznyira fekszik a Várkerület 19-től, azaz a Várkerület Galériától, ahol a
portrékiállításom volt. Többen álltunk sorban a kiadó pult előtt. Bandó éppen előttem
élcelődött a patikusnővel. Fogkefét akart vásárolni, de mivel nem volt az a típus, amit
szeretett volna, ironikus gesztussal felvásárolta a patika teljes fogkefekészletét. (Mind a 7
darabot!) Mindenki derült és egyúttal minden kiderült a patikában. Az oldott
hangulatban szóba elegyedtünk Bandóval. Nagy vidámságot keltett a közöttünk kialakult
vicces dialógus is, miután gratuláltam neki, a Kacsa bulvárlap főszerkesztőjével éppen
aktuális nézeteltérése „gáláns” rendezéséhez. Tudván, hogy Bandó is kacsintgat a
képzőművészet felé, a patikából kilépve meghívtam: Ha van egy kis ideje, tekintse meg
portréimat a szomszédban! — Tetszett neki. Mindjárt meg is vásárolta az egyik, Pete
Miklós bácsiról festett portrémat. (29. Oldalon a baloldali, pipázó juhász.)

Már említettem, hogy Bandó később „párt” is választott Miklós bácsi mellé. Jóbaráti
kapcsolatunkat, azóta is fenntartjuk. 1992 őszére egy kiállítást is szervezett nekem
Pécsett, Nőt Béla Műhelygalériájában. Főleg Senlis-ban festett képeimmel
szerepeltem. A kiállítást Nagy Bandó András nyitotta meg. Külön, erre az alkalomra egy
kis, humoros előadást is rögtönzött. Orfűi házában vacsorával ünnepeltünk utána.
Még a pécsi bemutatkozás előtt azonban, négy jelentősebb egyéni kiállításom zajlott le.
Balázs kiterjedt esztergomi kapcsolatai révén, 1991 tavaszán 21 képemet mutathattam
be Esztergomban, a Belvárosi Kávéház különtermében. Vendéglátós lévén, Balázs
mamája Gerendás Gyuláné nyitotta meg a kiállítást. Ez alkalommal több esztergomi
festővel ismerkedtem össze. Őszinte elismeréssel elemezgették azt a valami pluszt, amit
eddig, az ott megszokott festményekben nem tapasztaltak. Én akkor már tudtam, hogy
ez a valami, a soproni festők hagyatéka.—
Azt, hogy a kiállításra sok képet válogathattam be a Dunakanyarból, Esztergomból és
környékéről, ott élő rokonainknak köszönhetem. Engedtessék meg most, hálámat azzal
is kifejeznem, hogy nevüket a következőkben felsoroljam.
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Simon Csilla, 1988. 35x50 cm aquarell

Kisduna az esztergomi szigetről, 1998. 52x39 cm aquarell
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Esztergomiak
Gerendás Gyula, Balázs Mamijának második férje,
miután Balázs édesapja meghalt. Mamival együtt, úgy
fogadnak minket, mintha édes gyermekeik lennénk. Gyuszi
üresen álló, esztergomi háza mindig menedékül szolgált,
amikor csak arra jártunk. Vendéglátásukról nem is beszélve.
Horváth Szeder Gyula és felesége Derszib Enikő, aki
unokanővérem. Mindig és feltétel nélküli szeretettel, akár
szállóvendégként is fogadnak minket.
Juhász Istvánné, és leánya dr. Berczeli Sándorné, akik
az utolsó falatjaikat is megosztották volna velünk.
Fent: Nagy Bandó Andrással a pécsi kiállításon, 1992.
Jobbra: Kiállításom megnyitóján Gumpoldskirchenben, a
polgármesterrel és helyettesével, 1994.

Dorogiak
Magyar Gáspár. A látszat ellenére, nem vérszerinti
rokona Balázsnak, hanem nagybátyám, Derszib
Jenő leányának, Derszib Évának férje. (Úgy tűnik,
mi Derszibek a Magyarokhoz vonzódunk!) Dömösi
nyaralójukat, rendelkezésünkre bocsátották, amikor
éppen a Dunakanyarban támadt kedvem festeni.
Itt említem meg kedves kolléganőmet, Vojnisek Ferencnét és férjét. Ők láttak vendégül minket Kimlén közel egy hétig.
Ekkor festettem meg a Szigetközről, azt a ciklusomat, ami később a „Csak természet” című kiállításom gerincét képezte.
Ily módon sokan segítettek. Például Jaksits István és felesége, Hanyvári Virág Móron, Szabóné Czetz Olga
Székesfehérváron láttak vendégül. Így születhettek meg képeim a Fehérvárcsurgó melletti varázslatos, kis tónál.
Persze olyan rokonaim is mellettem álltak, mint dr. Tirkala Zsolt, Tiszakeszi háziorvosa, Sylvi unokahúgomnak (Kuxy
nővérem lányának) férje, aki sokat tett annak érdekében, hogy a Tiszán is festhessek képeket. Attól félek, valaki kimarad…
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Tó Fehérvárcsurgónál, 1998. 70x50 cm aquarell
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Négy kiállítást említettem. Ebből, még csak az esztergomiról írtam. A másik háromban,
mint már arra korábban utaltam az a különleges, hogy négy napon belül, három
különböző városban nyíltak meg. Egyiket 1992. június 18-án, dr. Czirják Károly és
családja közreműködésével Győrben, az Árpád utcai galériában, Ézsiás István szobrászművész nyitotta meg. Július 5-ig, 44 Senlis-ban festett aquarellemet állítottam itt ki. A
második 1992. június 20-án az ausztriai Raidingban (Doborjánban), Liszt Ferenc
szülőfalujában a Hotel Drescher-ben nyílt. Ezt Bayreuth városával közösen, a Liszt
Verein rendezte, melynek doborjáni barátnőm, Stefanie Moro is tagja. A korábban
megfestett Liszt ciklusommal együtt, 34 festményemmel mutatkoztam be. Az egyik,
Liszt Ferenc szülőházát ábrázoló festményemet Bayreuth-nak adományoztam. Később
megküldték a Nordbayerischer Kurier egyik számát, a fényképpel illusztrált cikkel.
A fénykép azt mutatja, amikor képemet átadják Bayreuth főpolgármesterének. A
negyedik napon, június 21-én a Hotel Sopron Kisgalériájában nyílt meg a harmadik
kiállításom azon a héten. Horváth Ferenc újságíró nyitotta meg. Július 11-ig 25
képemet látogathatták. Köszönöm Prátser Ferenc igazgató úr és Szabó Károly!
Gumpoldskirchen kútja 1993.
35x50 cm aquarell

A következő évben csak egyetlen kiállításom volt. 1993. június 27. és július 11. között a
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
hívott meg Sopronban. A kiállítást Weltler Sándor evangélikus lelkész nyitotta meg.
1994 már jelentősebb évem volt. Nagy meglepetésemre, Balázs húga, Judit és
unokatestvére, Koncz Péter — akik akkoriban Mödlingben éltek — kapcsolatai révén
meghívást kaptam Gumpoldskirchen-be. Nagyon elegáns kiállítóhelyiséget kaptam. Az
ősi polgári ház öt szobás emeleti lakását, tiszteletemre frissen kimeszelték. A kiállítás előtt
egy héttel átadták a ház kulcsait. A mi dolgunk volt, hogy a lakást berendezzük képeimmel.
A szóban forgó ház neve Bergerhaus és fenti képemen, a kút mögött bújik meg. Igazi,
polgári összefogást tapasztalhattunk. Amíg a kiállítás berendezésen dolgoztunk, a pék
süteményekkel kedveskedett, a borgazdák lefojtott mustot és finom borokat hoztak... Ki-ki
mestersége szerint járult hozzá a kiállítás sikeréhez. Balázs barátja, Böcskey Laci
Sopronból jött velünk segíteni a berendezésben. A régi, impozáns lakásban 74 képet
tudtunk elhelyezni. Az elegáns megnyitóünnepségen Gumpoldskirchen polgármestere
mondott nyitóbeszédet március 4-én. A kiállítás egy hétig tartott. Soproniak is látogatták.
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Gumpoldskircheni borkirály, 1994.

Napnyugta az Arno folyónál, Firenze 1994. 50x35 cm aquarell
109

Portya Itáliában
Mielőtt olvasóim bosszúsan továbblapoznának, ideje
kiállítási élményeim hosszas leírását megszakítanom.
1994 nyarán, Stefi barátnőm azzal ált elő, mit szólnék
egy párnapos, kötetlen kiránduláshoz Toscana-ba. Tudta
ő nagyon jól, hogy mennyire vágyakozom egyszer eljutni
a reneszánsz művészetek bölcsőjébe, Itáliába. Valójában
Róma állt álmaim csúcsán, de az eléggé távol esik ahhoz,
hogy a mi turisztikai szokásaink mellett soha el ne
jussunk odáig. Nem tudnánk megállni, meg ne nézzünk
mindent, ami útba esik úgy, hogy még közben festési
„kényszeremnek” is eleget tegyek. Ezen a módon,
legalább két hónapos utazásra lenne szükség ahhoz,
hogy megelégedetten, ne pedig dolgavégezetlen érzéstől
elszorult torokkal térhessek haza. Ilyen út költségeit
nem is tudtuk volna elviselni. Fogjunk tehát kevesebbet,
markoljunk többet! Elfogadtam Stefi ajánlatát…
— Az én BMW-m elég nagy ahhoz, hogy elférjünk benne.
Balázs, pedig tanuljon meg addig olaszul, mert ő lesz a
tolmácsunk és a szállásfelelős! Hétfőn reggel indulunk!–
Jelentette ki Stefi, nemes egyszerűséggel. Aznap talán
csütörtök lehetett. Balázs ki sem bújt hétfőig az olasz
tankönyvből, amit hirtelen, Höfle Jóska bácsi adott neki
kölcsön. Csodák csodája! Dacára annak, hogy általában
az olaszok csak olasz nyelven hajlandók megszólalni,
semmi probléma nem volt a tolmácsolással később. Stefi
beleegyezett, hogy az utazás időtartamára Balázs nővére
szerepében tetszelegjen. Nehogy gondot okozzon, miért
cselleng Balázs két nővel, ugyanis szállásügyben főleg a
kolostorokat és parókiákat célozta meg.
A S. Lorenzo dom a Medici kripta kupolájával, Firenze, 1994. 25x35 cm aquarell
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Hétfő délután már Ravennánál mosta lábunkat a tenger.

Firenze Látképe a Boboli parkból, 1994. 35x25 cm aquarell
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Ravenna naracsszínű ege figyelmeztetett. Bármennyire is
élveztük a tenger hullámainak hűsítő gyógymasszázsát,
utazástól elgémberedett tagjainkon, szállás után kellett
nézni. Tényleg egy parókia fogadott be minket, ahogy azt
elterveztük. Kezdetben az abbé elég bizalmatlan volt
irántunk. Borsos árat szabott, reggeli nélkül. Bizony
szükség volt a Stefinővér mese bevetésére is, mert csak
egy szoba volt, benne három ágy. Balázs újsütetű olasz
„nyelvtudását” bevetve nem hiába udvarolt a házvezető
kisaszonynak. Ígéretet kapott, hogy reggel azért kávé lesz.
Mi történt közben, s mi nem? Főúri reggelire tálalva
találtuk reggel az asztalt. Stefi figyelmeztetett, hogy ne
fogyasszunk a javakból, mert nem tudjuk majd kifizetni,
olyan nagy a drágaság Olaszországban.
Firenze az Arno folyóval, 1994. 50x35 cm aquarell

Ezen rengeteget derültünk, de csak ettünk. Az abbé is
velünk tartott. A végén nem fogadott el fizetséget, csak
arra kért, hagyjunk az ebédlőasztal vázájában annyi
pénzt, amennyi még nem túl megterhelő számunkra.
Még ajánlólevelet is írt egy firenzei kollégájának, hogy
bátran fogadjon be minket parókiájába. —
Másnap hajnaltól estig, lábunkat lejárva, csak a firenzei
nevezetességek látogatásának szenteltük a napot. Kevés
volt rá! Úgy dontöttünk tehát, hogy a továbbiakban a
délelőttöket a müvészettörténetnek, a délutánokat pedig
a gyakorlati festészetnek áldozzuk. Első este hulla fáradt
voltam, de annak a gyönyörű naplementének, ami ránk
borult nem tudtam ellenálni. (109. oldal) Borzalmas zsivaj
volt körülöttem. A Fiorentina győzelmét ünnepelték…
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Monika kertje az Iseo tónál, 1994. 50x35 cm aquarell

Firenze látképe a Boboli kertből, 1994. 35x25 cm aquarell
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Kissé vissza kellett magam fognom a pirosló ég színének
festésekor. Senki nem fogja elhinni, ilyen volt! Kicsit még
tompítottam is rajta. (Kép a 1ö9. oldalon.)
Írásom nem turistakalauznak szántam, ezért a megcsodált
műemlékek közül csak azokat emelem ki, amelyek rám a
legnagyobb hatást tették. A Medici palota; a Medici kripta
eredeti, Michelangelo alkotta síremlékei; a Dóm, a Battistero,
a Ponte Vecchio. Annak ellenére, hogy Michelangelo Dávid
szobrának csak másolata áll a Palazzo Vecchio előtt, mégis
döbbenetes hatást tud kelteni… A szobrok nem számítanak
megszokott festőtémának, mégis bizsergett az ecsetem. Ha
hosszabb időt tölthetnék Firenzében, biztosan kipróbálnám
magam rajtuk! Ezúttal azonban sajnos csak három napig
maradhattunk. Az utolsó este még festettem egy alkonyati
képet vendéglátónknak, az abbénak is.—
Másnap reggel már a hazafelé vezető utat tervezgettük.
Mónika, Stefi lánya és Maurizio Zana a varázslatos Iseo tó
partján laknak. Velük is találkozni szerettünk volna, de már
csak a táj szépsége miatt is, átkeltünk tehát a toszkániai
hegyeken, hogy Itália nyugati partvidékén északra tartva az
Iseo tóhoz juthassunk. Meseszép látvány fogadott! Mónikáék
csinos, pici házában éppen csak Stefi számára tudtak szállást
biztosítani, ezért mi a közelben, egy hegyoldalba vájt teraszon
épült hotelben foglaltunk szobát. Erkélyünkről tekintélyt
parancsoló magasságból gyönyörködhettünk a távolba
elnyúló tó szépségében.
A mesés táj sajnos, nemcsak az
elbűvölő tóban, de a szoba árában is tükröződött. Ráadásul,
erkélyünkről főleg csak a környező hegyek sejtelmes szürke

árnyait megszakító, tóban megcsillanó, éjszakai fények
játékán merenghettünk el, mert a nappalokat a tónál
töltöttük. Maurizioval körbe is autóztuk. Öt képet
festetem meg ezen a kiránduláson. Végre pálmákat is,
ami már régi vágyálmom volt.—
A Medici kripta a piactér sátortetőivel Firenze 1994. 25x35 cm aquarell
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Pálma és leander az Iseo tónál, 1994. 50x35 cm aquarell
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Ha volt festés, ki is kell állítani!
1994 szeptemberében a Képzőművészeti Társaságnál éppen én voltam a soron következő
kiállító a Várkerület Galériában. Itt azonban még nem az Olaszországban frissen festett
képeimmel álltam elő. Még a nyár elején ugyanis, egy kedves kolléganőm meghívásának
eleget téve (L. 106. oldal.) Kimlén festettem egy összefüggő, kerek sorozatot az akkor éppen
„haldokló” Szigetközről, „Csak természet” címmel. Ezt a címet, Balázzsal elkeseredett
dacból találtuk ki.
Láttuk ugyanis a párhuzamot a természetromboló, technokrata
szemlélet — Bős - Nagymaros koncepciója. — és az akkoriban (is) „trendi” művészeti
irányzatok között, melyek a természettől való teljes elrugaszkodást tartották elegánsnak
arra, hogy elefántcsonttornyaikba beépítsék azt. Sokkal inkább a polgárok „ébresztését”
tartottam — és tartom ma is — feladatomnak, mintsem a „polgárpukkasztást”. A kiállítás
címében a „csak” szó hangsúlyozásával újabb értelmezést kapunk. Csak a természettel
szimbiózisban vagyunk képesek fizikai és szellemi létünket egészségesen tartani. A „csak”
létminimumot is jelent. A természethez mérve tudjuk eldönteni, emberek vagyunk-e.

Dáliák 2000. 30x42 cm selyem-aquarell

Ezekre a gondolatokra rezonált Weltler Sándor evangélikus lelkész, amikor az itt leírtaknál
sokkal ékesebb szavakkal, a „Csak természet” című kiállításomat megnyitotta.
Maradjunk még azonban a címnél. A lekicsinylő, értelmezés sem érdektelen. Sok kritikát
kaptam a vájtfülűektől ebben az értelemben is. „Derszib nem alkot, csak a természetet
másolja.” Ezek a kritikák arra voltak jók, hogy átgondoljam az absztrakció szerepét a
festésben. Balázs már régebben figyelmeztetett. Ne mondjam, hogy én nem szeretem az
absztraktot. Önmagában az absztrakt jelentése mára már legalább annyira kiürült, mint a
politikában a bal, vagy jobboldal. Egy alkotás, ha nem absztrakt, akkor legfeljebb naiv
naturalista, vagy giccs. Az absztrakció elengedhetetlen. Értéke azon múlik, mire irányul…
1994 októberében Lutzmannsburgban (Locsmánd) az Alte Schutzengel Aphotekeben adódott lehetőségem kiállítani. Tulajdonosa, Elisabeth Schmidt hívott meg, aki
maga is alkotó és korábban vett tőlem néhány festőórát. 33 képem fért el az ősi falak
között. Mindig szomorúan gondolok erre a kiállításra, mert ezt látta Mama utoljára.
Két hét múlva szívinfarktus szakította el tőlem.
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Csicsóka virágai, 2002. 35X50 cm aquarell

Château de Chillon a Genfi tó keleti csücskében, Svájcban 1995. 50x35 cm aquarell
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Egy kis szünet
1994 őszétől 1996 tavaszáig sok szemrehányást kaptam a
soproni „híveimtől”: Hová lettem? Mikor állítok már ki
megint? Viszonylag hosszabb hallgatásomnak azonban
több oka is volt. Egy darabig úgy éreztem, mintha a Cziffra
Alapítványnál elnyert ösztöndíjam nemhogy dicsőséget,
hanem inkább szégyenfoltot jelentett volna Sopronban és
egyáltalán tágabb hazámban is. Úgy tűnt, a média az
agyonhallgatás politikáját követte. Elkészült újságírói és
TV-riportok rejtélyes módon, nem kerültek leközlésre.
Nagyon szerettem volna, egyszer már kiállításra megkapni
a Festőtermet is. A Franciaországban megfestett, mintegy
60 képem bemutatásának ez lett volna méltó helye.
— Nincs rá igény. Különben is azzal a kevés képpel nem
lehet a Festőtermet rendesen berendezni. — Hangzott a
hivatalos válasz. Rám nézve, ez mégiscsak hízelgő, mert
akkoriban a kulturális vezetésnek ez volt a véleménye
Soproni Horváth Józsefről, Vadonné Perényi Irénről és
Mühl Aladárról is.
— Jó társaságba kerültem!— Ez vigasztalt.
Mindenesetre nem tudtam elképzelni, miként végezték az
igények felmérését, hogy erre a soproni polgárok körében
általánosan
tapasztalható véleménnyel ellentmondó
következtetésre jutottak.

A Porte de Berne utcájának különleges fényei, Fribourg 1995. 35x50 cm aqua.
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Nem tagadom, volt bennem egy kis dac is. Hallgatásba
burkolództam és szorgosan gyűjtöttem a muníciót, amivel
talán később, mégis felszínre törhetek. Ilyen hangulatban
utaztunk 1995 nyarán Svájcba…

A Notre Dame, szobánk teraszáról éjjel és nappal, Fribourg, 1995. 35x50 cm aquarell
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Svájci kalandozás
Volt osztálytársam, Szemerics Jánosné Németh Judit
egy alkalommal elhozta hozzánk bátyját, Németh
Zoltánt, ki feleségével, Roselyne Crausaz-al Svájcban
él.
Senlis-i képeimet nézegetve, Roselyne párhuzamot vont
Fribourg — a város, ahol laknak — és Senlis építészete
között. Meghívott minket Fribourgba két hétre, ha a
senlisiekhez hasonló stílusban megfestek három képet, az
ő számára is. Mivel sohasem jártunk addig Svájcban és az
én érdeklődésemet is felkeltette Fribourg — ha már Senlishoz hasonlítható — 1995 augusztusában eleget is tettünk a
meghívásnak. Nem bántam meg! Fribourg festőien szép
város. Sajnos kevés, ott megfestett képemről készülhetett
Susten-hágó a kőgleccserrel Svájc, 1995. 50x35 cm aquarell

olyan minőségű reprodukció, amit itt közölhetnék, mert
a svájciak még frissében szétkapkodták. Egy napon üres
mappával tértem haza, mert az aznap megfestett két
képemet az utcán felvásárolta egy svájci olasz. Ott várta,
hogy már csak száradna meg a második kép. Roselyne
olyan főúri vendéglátásban részesített, hogy az eredeti
megállapodás szerinti három képen felül, még kettőt
láttam jónak nála hagyni kompenzálásképpen. Roselyne
vitt körül minket a Svájci Alpokban saját autóján. Nem
akartam visszaélni türelmükkel ezért itt rendkívül gyors
aquarellek születtek. A 119. oldalon szereplő éjszakai
képet fogadásból festettem. Egy este, Németh Zoliék
tetőteraszán iddogáltunk, mikor kijelentettem, hogy
még ma megfestem a Notre Dame-ot. Zoli ezt
elképzelhetetlennek tartotta. Fogadtunk tehát…
A Grimsel-hágónál, Svájc, 1995. 50x35 cm aquarell
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Gubaház, Velem 1998. 64x44 cm aquarell
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Nagy sajnálatomra, a Svájcban megfestett 35 képből,
csak kevés maradt meg a saját tulajdonomban. Sokat
hagytam ott Fribourgban. Roselyne ugyanis, a Rotary
Klubhoz hasonló nőszervezet, a Soroptimist International
svájci vezetőségének tagja. Akkoriban én is pártoltam ezt
a szervezetet, ezért egy csomó képet felajánlottam egy
gyermekjóléti alap javára Svájcban rendezett jótékonysági
árverésre. Az árverést 1995. szeptember 8 és 10 között
tartották meg a „Soroptimist International Symposium de
Fribourg en Suisse” helyszínén, 23 képemből
megrendezett, „Aquarelles de Eti Magyarné Derszib
Sopron / Hongrie” című kiállítással egybekötve. Jólesett,
hogy az elárverezett képek árából később, juttatást
kaptam a svájci utazásunk költségeinek megtérítésére.
A megmaradt képeket, az olaszországban festett, pálmás
képeimmel együtt 1996. március 3-án, — Hol máshol,
mint? — Feketéné Edvy Irma Pálma Lakáskultúra
üzletének szalonjában állítottam ki. A kiállítást, Balázs
rádióamatőr barátja, a Rádió Sopron tulajdonosa,
Molnár László nyitotta meg.

Pipacsok, 2002. 35x50 cm aquarell
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A Festőterembe továbbra sem sikerült bejutnom. 1997
tavaszára azért elértem, hogy mégiscsak egy Sopront
reprezentáló helyen, a Városháza házasságkötő termében
állíthattam ki. A kiállításomat, 1997. 03. 21-én, Sopron
akkori polgármestere, dr. Gimesi Szabolcs nyitotta
meg. Firenzei, svájci és természetesen soproni képeim
mellett, itt már az addig megfestett lovakkal is előálltam.
(Összesen 41 képpel.) Nagyon elegáns kiállítás volt. Azért
mégiscsak bújkált bennem a gondolat, hogy addig nem
érezhetem magam igazi soproni festőnek, amíg egyszer a
Festőterem be nem fogad. Erre még kilenc évet kellett
várnom. Végülis, senki sem próféta…

Gubaházak Velemben, 1998. 64x44 cm aquarell
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A festési kedv nem hagy alább
Már említettem, hogy kezdettől fogva nemcsak a magam
örömére festettem. Mindig boldogsággal töltött el, ha azt
láthattam, másoknak is nyújtanak valamiféle élményt a
munkáim. Most már annak is megszállottja lettem, hogy
rátermettségem bizonyítsam. Balázs nagyon szigorú, és
tárgyilagos kritikusom volt, de nemcsak sikereimben,
gondjaimban is mindig mellettem állt, buzdított. Közben
fiai is felnőttek már, így több energiája jutott a festészeti
szeszélyeim kiszolgálására. A kiállítások és külföldi utak
között, bőven szakítottunk időt a hazai tájakra is. Hova
tovább, Balázs idősebbik fia is velünk tartott néha. Nagy
fogékonyságot mutatott a festészet iránt. Ebben az
időben készültek az előző oldalakon bemutatott és az
ezekhez hasonló témájú magyarországi tájképek és
csendéletek. A QUINT Kft. 1998-ra engem választott az
évente megjelentetett művészeti falinaptára festőjének.
Két változatban adták ki. Egyet csak soproni témájú,
egyet pedig a soproniakkal vegyesen, észak-keletmagyarországi képekkel. Az odairányuló festőkirándulásunkat anyagilag is támogatták.

Az Altorjay (festőművész) ház Szigligeten, 2003. 35x50 cm aquarell
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Egyre többször kötöttük össze festőkirándulással a már
Tiszakesziben lakó Kuxy nővérem és családja meglátogatását is. 1999 augusztusában Nagycenkre költöztünk.
Végre lett saját, független házunk, ami az alkotáshoz
elegendő életteret biztosított és szabadon élhettük ki
kreatív hajlamainkat. Sajnos, mire ezt elértük, Balázs
szinte teljesen megrokkant, én pedig a „legjobb” úton
voltam a rokkantság felé. Eleinte eléggé lekötöttek
minket a költözködéssel járó gondok, de ebből kilábalva
azonnal nekiláttam az új lakóhelyem és környezete festői
feltérképezésének. —

A gazda bement egy fröccsre, Fertőboz, 2001. 50x35 cm aquarell
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Lelkes híveim Sopronban maradtak. Bebizonyosodott
azonban, hogy 12 km távolság nem akadálya a baráti
kapcsolatoknak.
Ez a barátságos viszony azokkal is
fennmaradt, akikkel Sopronban is csak ritkán, tízévente
kétszer, háromszor találkozunk.
Ilyen hívem Horváth Marietta zenetanárnő, aki 1998
tavaszán kiállítást szervezett nekem Celldömölkön a
zeneiskolában. A kiállítást Süle Ferenc igazgató egy
magas színvonalú koncert kíséretében nyitotta meg.
Közreműködtek az iskola legtehetségesebb növendékei és
tanárai. Itt ismerkedtem meg dr. Altorjay Kinga
fogorvos és szájsebésszel, aki Süle Nóra zongorakíséretével opera és operett részletek éneklésével emelte a megnyitó koncert színvonalát. Szegedről akkoriban került
Sopronba. Azóta, már nemcsak, fogorvosként, de az
éneklést műkedvelőként profi szinten művelő, előadóként is tisztelik Sopronban. A művészetek szeretetét a
családjából hozta. Egy darabig, festőbojtárként szegődött
mellém. Ebben is tehetségesnek találom, de sajnos mindenre nem jut ideje.
A celldömölki kiállítás 1998. május 20-án átköltözött
Sárvárra a Nádasdy várba. Itt kapott helyet ugyanis a
Sylvester János Városi Könyvtár. A celldömölki
kiállítás sikere nyomán elhatározták, hogy képeimet
Sárvár polgárai számára is közvetlen közelbe viszik. A
kiállítást 1998. május 20-án, Kálóczi Györgyné
nyitotta meg. 30 képem kapott átmeneti szállást a
könyvtár falai között.

Nagycenki platánok, 2000. 30x42 cm aquarell selyemkartonon
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Már nagycenki letelepedésemet említettem, de néhány
kiállítási élményem — amit még soproni polgárként élhettem meg — leírásával még adós vagyok. Most még
ezekkel folytatom, de a továbbiakban bemutatásra kerülő
képek sorrendjében már nem érdemes rendszert keresni.

Szénafuvarozás hagyományos módszerrel, Velem, 2002. 50x35 cm aquarell
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Kísérletek. — Kiállítás Szentendrén
A hagyományos aquarell technika folyamatos alkalmazása
mellett, próbálkoztam újszerű alapanyagok felhasználásával is.
Nem annyira a festék — a jól bevált PANNOCOLOR szilkés
aquarell — mint inkább a papíranyag struktúrája izgatott. Egy
időszakban sokat dolgoztam a papírboltokban felfedezett
selyemkarton papíranyagra. Rettenetes nehéz rajta dolgozni,
mert igen lassan köti meg a festéket, de bizonyos esetekben olyan
hatást kelt, ami megéri a fáradságot. Egyes esetekben ez az anyag
teljesen tönkreteszi a kép hatását, mintegy démoni fénybe
burkolva a témát. Az eddig bemutatott képeknél mindig
feltüntettem, amennyiben azok selyemkarton alapanyagra
készültek. Egy idő után ráuntam a selyemkartonnal való
bíbelődésre. Arra döbbentem rá, hogy az aquarell egyik legősibb
hordozójára, a kézzel merített papírra még egyszer sem
festettem. (Nem olcsó mulatság!) Úgy gondoltuk, akkor járunk a

legjobban, ha magától a gyártótól szerezzük be az anyagot.
Kinyomoztuk tehát, Vincze László papírmerítő műhelyét
Szentendrén. Nagyon barátságosan fogadott és igazán méltányos árat szabott a portékájáért. Megnézte a Dunakanyarban
frissen festett munkáimat és felajánlotta, hogy rendez nekem egy
kiállítást, ha vállalom, hogy a kiállítandó anyag túlnyomó részét
az ő papírjára festem meg. Ez a vállalás nem esett nehezemre,
hiszen éppen azon voltam, hogy erre az anyagra is kidolgozzam a
technikámat. Hamarosan létre is jött a kiállítás Szentendrén,
Vincze László papírmerítő műhelyének elegánsan kialakított
galériájában.
A kiállítást dr. Hann Ferenc művészettörténész
akadémikus, akkor még főiskolai tanár nyitotta meg 1998. 06.
26-án. Nagyon aggódtam, milyen kritikát kapok majd tőle, de
meglepő módon, azonnal befogadta a kiállított 33 képem
koncepcióját.

Három bajkeverő: Dugó 2005 , Cicám 2004 , Charles 2001
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Falusi utca, 2002. 50x35 cm aquarell
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Dr. Hann Ferenc akadémikus művészettörténész nyitóbeszéde
Magyarné Derszib Eti szentendrei kiállításán
A kiállítás 1998. június 26.-án nyílt meg Vincze László, papírmerítő műhelygalériájában.
Hölgyeim és Uraim!
Mint tudjuk, posztmodern időket élünk. A művészet expanziója
évtizedek óta tart és az ennek minden áron va1ó hiteles megfelelés
törekvése a kortársművészet jelentős részét jellemzi.

festő elegánsan lép el a naturától és tisztán festői problémák foglalkoztatják. Tudjuk, Cezanne nagyon szépen fejtette ki azt, hogy az alma az
impresszionista és későbbi piktúrában egy festői hobbi.

Természetesen e mellett épülnek és gyarapodnak olyan életművek,
melyek a tradícióra támaszkodnak. Nem a nóvumot keresik minden
áron, hanem egy ismert és nagy mesterek által bejárt területen mozognak. Magyarné Derszib Eti ilyen festő. A francia impresszionistákat
tekinti példának: Monet-t, Degas-t, de leginkább Renoir-t. Úgy látom a
késő barbizoniak sem idegenek tőle, noha az ő által itt kiállított
erdőrészletek sokkal frissebbek, színesebbek, igazi koloristát mutatnak.

Az itt kiállított városrészleteken, tájképeken, erdőrészleteken pár folttal
odatett, mégis karakteres, mozdulatot kifejező figurát fedezhetünk fel.
Például a soproni erdőrészleten, a padon ülő ember alakja. Ezen a
képen a művész kitűnően bánik a volürökkel, remegnek a fények,
szépek a reflexek, súlyosak az árnyékok. Az itt-ott megjelenő figurák
staffage-ként szerepelnek. Például a már említett képen. Egy másikon —
az előbbi mellett — már más szerepe van az emberi alaknak. A környező
természettel való egységet értelmezi. Megfigyelhető, hogy — már, mint
említettem — a pár foltból odatett figurák mozgóak, karakteresek,
érdekesek és nagyon harmonizálnak az őket körülvevő környezettel.

Amint tudjuk, a művész soproni. Képeiről kiderül, hogy a legjobbfajta
lokálpatriótának mondhatjuk. Szívesen festi a történelmi város részleteit, azonban nem kötődik olyan nagyon a városhoz, hogy onnan ne
mozdult volna ki. Európában több helyen megfordult a festőnő.
Mindenhol dolgozott, minden utazása közben festett. Főképpen
Franciaországban, ami az impresszionistákkal va1ó kapcsolata miatt
érthető is. A Cziffra Alapítvány ösztöndíjasaként két esztendőben is
dolgozott és állított ki Senlis-ban, festette Párizs környékét.
Fő műfaja az aquarell, amit sokan köztes műfajnak mondanak, pedig az
már az egyiptomi halotti könyvekben is felbukkan és később, Dürer is
szívesen használja. Az igaz, hogy az olajfestéssel és a temperával
egyenrangú szerepkörbe csak a XVIII századi Angliában kerül. Nem
könnyű műfaj, mint azt sokan hiszik — és mivel à la prima technika —
biztos kezet, jó szemet kíván.
Magyarné Derszib Eti témaválasztásában is az impresszionista
hagyományokat követi. Ahogy az impresszionistáknál, nála is fontos
szerepet töltenek be a csendé1etek. Különösen az almás csendéletére
hívom fel a figyelmet. Nagyon sok finomság megjelenik rajta, ahogy a

130

Kicsit másról van szó, amikor portrét fest. A férjéről készült portré
finoman pszichologizált, karakteres. Amellett, hogy inkább a lélek mélységének megmutatására törekszik olyan, mint egy mollban komponált
etűd.
Külön érdekesek a művész lovakról készült munkái, melyek egészen
friss művek. Meg kell mondani, hogy a ló szintén kedvelt témája volt az
impresszionistáknak. Azon az alsó lovas képen figyeljék meg, hogy
milyen szépek az árnyékok! Hogyan csillog a ló testén a fény! Ezek a
művek itt zömében egyébként is a fényről szólnak.
Ez a kamaraméretű kiállítás meglehetősen jól tükrözi esszenciálisan a
festő munkásságát. Bármilyen témát fest, jelen van a személyiség, az
„egy kéz” jele. Műegyüttese egy boldog, derűs, kiegyensúlyozott sziget a
kortársművészet zavaros és alig áttekinthető világában.
Fogadják szeretettel műveit!

Cáki gubaházak, 2005. 50x35 cm aquarell
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Kilátás a Badacsonyra Szigliget felől, 2003. 72x26 cm aquarell

A szentendrei kiállításomon ismerkedtem meg Korom
Péterrel és családjával. Ők Máriaremetén, a budai
hegyekben laknak. Arra kértek, engedjem meg, hogy ezt a
kiállítást — miután a szentendrei terminus véget ért —
átköltöztessék a Máriaremetei Ökumenikus Általános
Iskolába, mert mindenképp szeretnék, hogy ott is
legyenek ezek a képek kiállítva. Három gyermekük lévén
ugyanis, az ottani iskolatanács lelkes tagjai voltak. Amikor
1998. szeptember 18-án Máriaremetére, a kiállítást
megnyitó ünnepségre megérkeztünk, képeim már, a
modern iskola galériás zsibongóját, nagyszerűen elrendezve
dekorálták. A Korom családdal azóta is jóbaráti viszonyban
vagyunk. Péter Kesztölcön borászkodik és borászatának
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(KOROMBOR) honlapját egyik, szőlőskertben festett képem reprodukciójával díszíti.
1999. június 19 – július 2-ig, megint rám került a sor a
Soproni Képzőművészeti Társaságban, hogy kiállíthassak a
Várkerület Galériában. Megnyitására dr. Kubinszky
Mihály egyetemi tanárt kértem fel, aki már régóta figyelte
festői tevékenységemet és szívesen vállalta ezt a feladatot.
Bevallom a részletekre nem nagyon emlékszem, mert akkor
kezdődtek cukorbetegségem komolyabb következményei.
Kórházi kezelés után a napi ambuláns kezelésekre való bejárás kötött le. Ráadásul már költöztünk Nagycenkre. Ennek
gondjai, betegségem miatt Balázs nyakába szakadtak. —

A lándzséri vár kapuja, Landsee / Ausztria 2002. 50x35 cm aquarell
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Ha a Széchenyi grófoknak megfelelt,...
Amíg én a kórházban voltam, Balázs igényeink szerint,
iparosok segítségével, mindent átalakított az újdonsült
házunkon. Csak a finomabb takarítás volt még hátra.
Soproni barátaink sokat segítettek ebben is, mert én
eléggé legyengültem a betegségben. Sokan kérdezték:
Miként fogok én, a városi lány Nagycenken élni? A
kérdések áradatát a következő kijelentéssel tudtuk a
leghamarabb leállítani:
— Ha a Széchenyi grófoknak megfelelt, mi is megélünk
itt valahogy! —
Mit lehetett volna ehhez még hozzáfűzni?

Nagycenki tornyok, 2003. 50x35 cm aquarell

Az igazság az, hogy Balázs nagyon, de én is vágytam már
arra a nyugalomra, amit itt megtaláltunk. Jó szomszédokkal, újabb barátokkal.
— Most lettem újra magyar ember! A talpam alatt érzem
Magyarország rám jutó hányadát. — mondogatta Balázs.
— Szegény apám, nem élhette ezt meg, mióta családunkat
Léváról kitelepítették.
A házzal egy macskát is „örököltünk”. Eleinte idegenkedtem tőle. Ezt még Balázs azzal tetézte, hogy egy napon
párhetes, vasgyúró kutyakölyökkel állított be. Ha még azt
is tudtam volna, mekkora nagy lesz belőle, erősebben
elleneztem volna. Robosztus termete miatt, Mackó lett a
neve. A macska pedig a Cica nevet kapta. Nem gondoltam volna, mennyire megszeretem majd őket...
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Nagycenki részlet téli napsütésben 2005. 50x35 cm aquarell

A nagycenki templom téli napsütésben 2004. 50x35 cm aquarell
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2000 nyarán, mint a Soproni Képzőművészeti
Társaság tagja, meghívást kaptam a Sopron Plaza
Galériába. Sok selyemkartonra festett képem volt már
akkor, így ennek a kiállításnak az anyagát főleg ezekből
válogattam össze. Az „Aquarellek selyemkartonon” című
kiállítást, 2000. július 1-én Hollndonner László ny.
MATÁV ig. h. nyitotta meg. A galériát akkor éppen festőkollégám leánya, Rujaveczné Ferenczi Katalin vezette. Meg kell itt említenem, nagyon boldog voltam, hogy
Kuxy nővérem nagyobbik lánya, Munkácsy Magdolna
is megjelent a nyitóünnepségen. Együtt ünnepelhettem
az összes Derszib unokatestvérrel.
Bevallom eleinte kicsit tartottam attól, hogy Nagycenken
elszigetelődöm majd soproni barátaimtól és egyáltalán, a
soproniaktól. Nagy örömmel tapasztalom, hogy ez nem
így történt. Ellenkezőleg! Nagycenken szívesen látogatnak még azok is, akik a soproni Jereván lakótelepen nem
koptatták a küszöbömet.
Be-beugranak hozzám, a
Sopronból elszakadtak is. A 84-es főútvonalon lakom és
így sokkal egyszerűbb, útjukat kicsit megszakítva becsengetniük néhány szóra, mint Sopronban esetleg külön
hozzám elindulniuk.
Sokan megteszik ezt, Sopronba
látogatásuk közben, akár az odafelé, akár a visszaúton.

Tavaszi fények a nagycenki templomon, 2004. 35x50 cm aquarell
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Történt, hogy barátnőm, Molnár Ákosné Bierbaum
Kati öccse, dr. Bierbaum Lajos — akivel azelőtt nem
volt kapcsolatunk — is beugrott hozzánk útközben. Szó,
szót követett, jól összebarátkoztunk. Képeim is értékelte,
ezért elhatározta, hogy addig nem nyugszik, ami össze
nem hoz nekem egy kiállítást Mosonmagyaróváron, ahol
most lakik. Céltudatos, szívós szervezőmunkája és jó kapcsolatai révén, viszonylag hamar elérte, hogy meghívást
kaptam egy kiállításra, Mosonmagyaróváron.

Havas Széchenyi kastély, Nagycenken, 2005. 50x35 cm aquarell
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2001. március 9-én, Mosonmagyaróváron, a
Flesch Károly Kulturális Központban kiállításomat, dr. Bierbaum Lajos maga nyitotta meg. Áldozatos munkáját, a szervezésben ezúton is köszönöm.
2002-ben megállapodást kötöttem a Képcsarnok Vállalattal, így alkalmam nyílt Sopronban, a Mühl Aladár
Galériában is kiállítani. 16 képpel indítottam, 2002.
04. 04-én. A megnyitásra újfent dr. Kubinszky
Mihály egyetemi tanárt kértem fel. Bokros teendői
ellenére, eleget tett kérésemnek. Hanzséros Teréz
galériavezető jóvoltából, az anyagot mindig frissíthettem
és a kiállítás kezdete óta egészen a galéria megszűnéséig,
folyamatosan voltak a galériában képeim. —

A Széchenyi tér télen, Nagycenk, 2005. 50x35 cm aquarell

Nagycenkre azért nem teljesen idegenként jöttem. Volt
iskolatársammal, Gráf Ilona iskolaigazgatóval és férjével, dr. Horváth Andrással, már Sopronból is
baráti kapcsolatot tartottunk fenn. Horváth András és
felesége sokat tettek azért, hogy minél hamarabb bekapcsolódhassak Nagycenk kulturális vérkeringésébe.
Már az ideköltözésünk első pillanataiban felvettük a
kapcsolatot Nagy László faszobrásszal, aki a
Páneurópai Piknik alkalmával vált szélesebb körben
ismertté, Sopronpusztán felállított kopjafája kapcsán.
A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum
igazgatója, Kenessei Károly, példás döntésre jutott.
Elhatározta, hogy időnként helyet ad a helyi alkotók
munkáinak, a múzeum egyik kiállítótermében. Ez tette
lehetővé, hogy a Széchenyi kastélyban kiállíthassak.
Megtiszteltetésnek vettem a megívást erre a kegyhelyre.
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A Széchenyi tér nyáron, Nagycenk, 2005. 50x35 cm aquarell

A Tisza Tiszakeszinél, 2002. 50x35 cm aquarell
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Dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár megnyitóbeszéde
Magyarné Derszib Eti kiállításán
Széchenyi István Emlékmúzeum Nagycenk
2003. június 21. 16 órakor
A meghívón két templomtorony látszik, Sopron Szent Mihály és
Nagycenk. E két torony több, mint a kiállítás egy-egy alkotásának
megelőlegezése. E két torony szimbolikus. A kiállítást tekintve és a
művésznő, Magyarné Derszib Eti tekintetében egyaránt. A két torony
jelzi azt, hogy Sopron és Nagycenk egymás mellett élnek, nemcsak
földrajzi tekintetben helyezkednek el közel egymáshoz, de kulturálisan
is összetartoznak. Összetartja őket mindenekelőtt Széchenyi István.
Nála erősebb kapocs ebben az országban nincs. A két torony jelzi
Derszib Eti életútját is: Sopronból Nagycenkre. Megjegyzem, hogy
mindkét templom híres mester alkotása: a Szent Mihályt - az anonim
középkori építőpáholy félbeszakadt művét - a 19. században Storno
Ferenc fejezte be, a nagycenki Ybl Miklós műve. A múlt
kultúrkapcsolatát - mint amilyennek a két templomét is érzem - ápolni
az arra képeseknek, az arra hivatottaknak kötelességük. Örvendetes,
hogy ez így történik. Nagycenk megannyi intézménye, első helyen a
kastélymúzeummal, így Sopronnak is büszkesége. Az, hogy ebben a
múzeumban egy Sopronból ideszármazott festőművész állít ki, ismét
csak megelégedéssel tölthet el valamennyiünket. Sopronban és
Nagycenken egyaránt. Ne feledjük, hazánk lakosságának négy-ötöde él
vidéken, csak egy ötöde a fővárosban. Mégis hányan hiszik, hogy a
kultúra csak Budapestről élteti a nemzetet. Nézzünk körül és máris szép
példáját láthatjuk a cáfolatnak.
Az aktív festőművész állandóan változik és fejlődik. A kettőt egyszerre.
A fejlődés: meglátások tökéletesedése, technikai finomodás. A változás
mintegy oldalirányú lépés, új témák, más színek, a korral változó
hangulatok felfedezése. Ezen az újabb Derszib kiállításon én ismét mind
a két lépést felfedezni vélem. A tájképek perfekcióját például - és talán
mindenekelőtt - a tiszai tájképben. A meglátás frissülését a falu- és
városképekben. A Szent Mihály kapujából a városra vetett pillantásból.
A hatás nem is marad el. Az ecsetvonásokban is egy technikai
egyszerűsödés mellett egy kifejezésbeli emelkedést látok. Szigorúbbak,
határozottabbak lettek egyes vonások. A változást például abban, hogy a
lovakat ma nélkülöznünk kell, viszont megannyi szép zsánerképet,
épületet, utcaképet és parkot láthatunk.
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Az aktív festőművész időszerű is. Ez a kiállítás is az, mert ez a kiállítás
Nagycenknek szól. Nagycenkről is: a templom, a falu, a park, a kastély
mind szerepelnek. És főleg szerepelnek nagycenkiek portréi, gyermek és
felnőtt egyaránt. Köztük virtuóz képek is.
Három éve immár, hogy Magyarné Derszib Eti Nagycenken telepedett
le. Kastélya, kiállítóterme, rendszeres kiállítása Nagycenknek eddig is
volt. De egy itt élő festőművész, akit a község magáénak mondhat
mégiscsak egy előrelépés a képzőművészetek megerősödése terén.
Örvendetes, hogy megbecsülik, hiszen tárlatot rendeztek neki,
reprezentatív helyen, amilyent még városok is alig tudnak biztosítani, a
Széchenyi kastélyban. Én ennek a kiállításnak az értékét a kiállított
képanyag becsértéke mellett abban látom, hogy Nagycenk és az itt élő
festőművész egymásra találtak, megértik egymást, kiegészítik egymást
és - nagyon remélem - tovább is akarják és fogják ápolni ezt a
kapcsolatot.
A meghívón az szerepel, hogy ünnepi beszédet mondok, pedig csak
egyszerű megnyitásra készültem. De érzek ünnepet, mert Nagycenken
vagyunk. Amikor a közeljövőben hazánk az európai közösség tagjává
válik, Nagycenk szerepe is megváltozik, még inkább megnő. A hazánkba
érkező alig tesz meg néhány lépést, máris Nagycenken van. Elhalad
Széchenyi István szobra, a templom, Széchenyi kastélya és sírja mellett.
Széchenyi mindig nyugatra tekintett, soproni szobra ezt híven fejezi ki.
De tekintett a magyarságra is, ezt cenki szobra példázza. S tekint
Széchenyi ma is népére, hazájára, falujára. S ha meglátja, hogy Cenk ma
is kulturális központ, mely kötelességének érzi nagy fiának eszméit
ápolni, akkor bizonyára megelégedéssel nyugtázza nemzedékünk
megannyi cselekedetét. Például ezt a kiállítást. Melynek értékét ebben is
látom.
Ezzel a gondolattal - köszönetet mondva rendezőknek, megjelenteknek,
s mindenekelőtt a művésznőnek - a kiállítást megnyitom.

Kilátás Sopronra a Szent Mihály templom bejáratából, 2002. 70x50 cm aquarell
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Aki eddig figyelmesen olvasott, annak biztosan feltűnt,
hogy dr. Kubinszky Mihály már harmadjára tett eleget
meghívásomnak, amikor eljött Nagycenkre is, kiállításomat megnyitni a Széchenyi kastélyban. Ennek a kiállító
helynek ugyanis én legalább akkora jelentőséget
tulajdonítok, mint a soproni Festőteremnek, ezért úgy
gondoltam — ha már a kisebb kiállításaim megnyitását
készséggel elvállalta — örülni fog, ha egyszer reprezentatívabb helyen is méltathat engem.
Azért ez nem jelenti azt, hogy a Várkerület Galériát
nem becsülném sokra. Igencsak megörültem mikor
2005. június 12-én ismét rám került a sor.
Többek között, Sopronnak olyan zugait mutattam itt be
képeimen, amelyeket én érdekesnek tartok, de a legtöbb
soproni már fel sem figyel rá — úgy megszokta — csak
elrohan mellette.
A kiállítást Gabnai Sándor evangélikus esperes olyan
ékesszólóan nyitotta meg, hogy többen érdeklődtek azóta,
hol lehetne ehhez a beszédhez írásban is hozzájutni. Az
Interneten, a www.fw.hu/magyar-derszib honlapon,
már egy éve közzé tettük ezt a beszédet. Aki ott nem érte
el, olvashatja most itt, a 144 - 146 oldalakon. Dr.
Altorjay Kinga énekművész és Dárdai Árpád karnagy
zenei közreműködésükkel emelték a nyitóünnepség színvonalát.

A Szent Benedek Rendház Barokk kapuja, Sopron 2004. 50x35 cm aquarell
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Ekkor mutattam be Tatán festett képeim egy részét.
Román János — aki Sopronból került Tatára — felfedezte a Balázs által kiadott soproni képeim képeslapreprodukcióit. Meghívott Tatára festeni, mert ilyen
képeslapok kiadását Tatán is fontosnak tartotta. Mintegy
tíz tatai képet festettem. Ezek reprodukcióiból, háromféle
képeslapot adtunk ki.

Tatai Műromok télen, 2005. 50x35 cm aquarell
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Gabnai Sándor evangélikus esperes nyitóbeszéde Magyarné Derszib Eti kiállításán, a Várkerület Galériában, 2005. június 12-én
Tisztelt Hallgatóim! Kedves Művésznő! Drága Eti!
Földünkön vannak nem megmagyarázható jelenségek, amelyeket nem kell, nem is
szabad megmagyaráznunk. Mihelyt számot akarunk adni róluk, eltűnik
nyilvánvaló létük. Ilyen jelenség a festészet is. Néha jobban értjük a képeket, mint
önmagunkat, mert saját lényünk titkait világosítják meg; de ha meg kellene
magyaráznunk őket és elmondanunk, mit is szeretünk rajtuk, csak dadogunk.
Valahogy úgy, ahogy a „szó emberének” tartott lelkésznek akad el ezen képek
látása közben most az ajka; amikor hatalmas megtiszteltetésnek tesz eleget, hogy
Magyarné Derszib Eti csodás kiállítását megnyissa.
Etit és képeit nem kell bemutatnunk. Minden művészetszerető soproni ismeri és
szereti. Amikor jelen tárlatunkban gyönyörködünk és be akarunk számolni róla,
most érezzük igazán, milyen titok ez a szívművészet. Az én szavaim sem fogják
tudni megoldani a titkot, csak arról szólhatok, hogy számomra ezek az alkotások
prédikálnak. Bizony nem tudok kivetkőzni papi önmagamból, pláne így vasárnap
délelőtt. Úgyhogy: igen, jól értették, prédikálnak.
Prédikálnak Eti Istentől kapott belső tehetségéről és külső lehetőségeiről. Ez az,
amit talán még a művész sem ért, hogyan és miért kapta késztetését és inspiráló
környezetét, csak hitével érzi ezen ingyen ajándék kegyelmét. Annak csodáját,
ahogy egy szerető édesanya felső sugallatra egykor kézen fogja lányát, hogy elvigye
Mende Gusztávhoz. Annak csodáját, ahogyan felfedezik őt és ő is azt az
impresszionista irányzatot, amit alkotásainak zöme sugároz. Annak csodáját,
ahogy életre kelnek sorra, másra az ismert tájakról, tárgyakról készült javarészt
selyemkartonra varázsolt akvarellek. Annak csodáját, ahogyan ott áll, mint a
kedvenc Ikvás képén is, mellette egy szerető társ, aki mindig segíti, aki felkarolja
mindazt, ami a művészet megmutatásához még kell a XXI. sz.-ban: meghívókat,
képeslapokat gyárt, reklámot és internetpropagandát folytat, a közös utakat tervez,
ha kell, sofőrködik, tolmácsol, szinte együtt fest. Vagy annak csodáját, ahogy ez a
régió megszólal a falakról; különösképpen is a megtalált otthon, Nagycenk
varázshatása körvonalazódik. Igen, bár tudom, túl paposan hangzik, de akkor is,
mindez isteni kegyelem.
Szeretem ezeket a prédikáló Deszib Eti képeket. Ahogyan a tavaszi
virágsorozatnak szinte érzem finom illatát; az aranyeső, a mandula, a szilvafa, a
nagycenki kert látványa szemem előtt lebeg; a petúnia és a pipacs kicsit táncol
előttem. Micsoda ön-megtalált és lényegét soha el nem veszített báj sugárzik
belőlük, mégis micsoda erő és eredetiség! Mennyi, a fogékony művészlelken
áthullámzó sziklavájó vízcsepp-hatás! Mennyi elsajátított és megtanult technika,
és mégis mennyi önmagából merítő önállóság! A csendéletek pedig talán még a
virágoknál is beszédesebbek, szokatlan és meglepő tartalmukkal: sütőtökkel,
ananásszal. A mama megörökített, képre csempészett bögréje sok emlékről,
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érzésről, kikívánkozó gondolatról prédikál. De nemcsak a cseppnyi fájdalomról,
hanem a nagy életvidámságról is képet kapunk, amikor nagy szőrpamacsokból
mosolygó szemek villannak elő: egyik Balázsé, a másik Maci kutyáé. Eti sugárzó
hangulatú ecsetvonásai napsugárt vetnek és mosolyt aratnak. Képei kivilágítják a
hajlékokat, otthon e beszéd írása közben az én dolgozószobámat is. A kiállításról
kimenő embereknek mintha fénylene az arcuk, mintha könnyebb lenne a járásuk,
mint amikor ide bejöttek. Jó a szép világot ilyen gyermeki örömmel szemlélni,
mert ettől megszépül a világ. Eti tehetségének itt rejtőzik az optimizmusa. Nem az
emberi számítás mérlegcsinálásából, hanem a természet önbizalmából, amely
tudja a telek utáni virágfakadás titkát, és amely jókedvű remény szinte szétfeszíti a
képek kereteit.
Prédikálnak nekünk a képek színei is. Az egyhangú és egyszínű világunkban az
ábrázolt tájaknál mégiscsak előbújnak a színek: ott vannak a korai roppant őszben,
Fő terünk hangulatában, az átláthatatlan télidőben, vagy ott, a tejszínű ég alatt. Eti
elénkvarázsolja e színeket. Különösképpen is fénylenek ezek a régiónkon kívüli
tájképeken. Amikor együtt barangolhatunk a kiállítást megnézve a Mihályi kastély
parkjában, ahogy felmászhatunk a Boldogkő várához, vagy ahogyan a kiállítás
legrégebben készült, de még így is csak három éves képe által sodródunk a
Bodroggal valahol Sárospatak környékén. Tudom, hogy képzavar, de én már-már
szinte hallom is ezeket a színeket, főképpen a tatai képeknél: a haranglábból
hívogató harangok hangját, a vár körüli csatazajt; valamint régi kövekből az
újkorban felépített fiktív várromoknál szinte hallom a becsapó múlt csendjét. Ez
utóbbi kapcsán viccelődtünk a nagycenki otthonban Balázzsal, hogy e képnek
talán azt a címet lehetne adni: "Műremek a műromokról". Majd megint útra
kelünk, most a Balaton felé vesszük az útirányt. Időzünk a régi barátok mellett az
egykori sűrűn látogatott kedvelt törzshelyen, Szigligeten; és amikor mi is leülünk a
képen a két kisöreg mellé, hallgatjuk a madarak csicsergését és a közeli nagyvíz
suttogását. Elárulom e ponton, az én kedvencem ebből a kiállított képi prédikációs
kötetből ehhez a témához kötődik: a két fektetett tájkép közül az egyik. No nem az
esztergomi! Annak gyerekkor óta régvárt Párkány felöli megcsodálását,
meghagyom az onnan származó Balázsnak; engem inkább a Szigligetről a
Balatonfelvidéket bemutató tájkép varázsolt el a Badacsonnyal, a Guláccsal, a csak
sejthető Szent György-heggyel. Ha nagyon konklúziót akarnék gyártani, azt
mondanám röviden és tömören: Eti a látható és a hallható színek édesanyja.
És a barangolás hazavezet, az út hazahoz. Megérkezünk. Előbb Nagycenkre, a
befogadó új otthonba, az ottani központi térhez, a templomhoz, a kastélyhoz, a
lefesthetetlenül nehéz témájú Széchenyi-szoborhoz. Majd végképp hazajöjjünk,
ide Sopronba, hogy itt felfedezzük az általunk már megszokottat. Ahogy Eti, úgy
mi is ismét rákapjunk a soproni Fő-tér hangulatára, különösen is a nagypanorá-

A Dőry kastély Mihályiban, 2004. 50x35 cm aquarell
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Gabnai Sándor beszédjének folytatása a 144. oldalról
más felbontású kép kapcsán. Tocsoghatunk együtt az olvadó hóban az Előkapunál. Gyönyörködhetünk — kézbevéve akár otthon is — a kiállítás-megnyitó
meghívójának borítólapján lévő Kecske-templomi részletben; és ízlelgessük a
templomos kép találó címét: "Gótika és barokk". Művészettörténészetileg leírni
se lehetne szebben.
Micsoda hálás témák! Nekünk, ittenieknek mindenképpen. De, kedves Eti, mi
most nem is annyira a témákat köszönjük, hanem sokkal inkább a megoldásokat.
Mert hiszen Magyarné Derszib Etinek nem a "mi", hanem a "hogyan" a világa.
Szeretem ezeket a prédikáló képeket, mert beszélnek, mert élnek. Egyetlenegy
pillanat röpke megállítása mindegyik, amelyekből azt érezzük, hogy mégiscsak
van lehetőség az élet millió mozzanatának száguldó iramát vászonra rögzíteni. Eti

a vágtató időben megérint egy percet, és az a perc a képein kivirágzik. Az eltűnő
megörökíttetik, az örök állandóság pedig a pillanat ablakán keresztül belenéz az
arcunkba. Eti is érzi, mi is érezzük, a vászon is érzi: ez a pillanata sohatöbbé
vissza nem jön; de éppen ezért örökíttetik meg a művész által. Mert éppen ez a
soha vissza nem jövő és meg nem ismételhető megörökített kivételes pillanat a
földi teremtés idői kategóriája.
A prédikációk végére illik az "ámen". E megnyitó gondolatsor végére illik a
köszönet. Valakinek, akinek nem kell nagy protezsáló, mert a mecénása a saját
képei; akinek nem kell dicsérő szószoló; mert művei megteszik azt helyettünk.
Én, e képek igehirdetését átélő mégiscsak mondom:
Eti! Köszönjük!

Esztergom látképe Párkány felől, 2004, 70x26 cm aquarell
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Barokk lépcső, Sopronbánfalva, 2005. 35x50 cm aquarell

Dr. Takácsi-Nagy András, soproni polgár emlékére
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Sopronbánfalvi látkép, 2005. 70x37 cm aquarell

Számos kiállításomról számoltam már be, de még nem említettem azt a technikai hátteret, ami ennyi kép bekeretezését biztosította. Bár Frank Schiller képkeretező műhelye nagyon sokat segített, nagy tömegben nem tudtam volna megfizetni,
még azt a kedvezményes árat sem, amit kért tőlem. Ő méltányos munkadíjat számolt, hogy ezzel is támogasson, de az általa
használt importanyagok ára bizony, egyre borsosabb. Szerencsére másod-unokatestvérem, Stubenvoll András és felesége, Kalmár Sarolta a Cliff Konyhák Kft. tulajdonosai, rokoni és baráti kapcsolatunk révén, csak a mi részünkre, nagyobb tömegben tudták az univerzális kiállítási kereteket előállítani olyan áron, hogy ezt akár szponzorálásnak is vehetem.
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Megnyílt a soproni Festőterem
Hosszabb ideig kissé hanyagoltam Sopron festését. Más irányok
kötöttek le.
A Tűztornyot már minden lehetséges szögből
megfestettem, a soproniak kívánságára. Ez a lokálpatriotizmus
ugyan érthető, de attól kell már félnem, hogy egyszer majd azt
gondolják, Tűztornyot és Ikvát tudok csak festeni. Próbáltam
tehát témát frissíteni. 1995-től a soproniak többször láthattak
viszont Sopron utcáin, festőmotyóm mellett görnyedezni. Így
látott meg iskolám egykori eminens tanulója, Walter Kati.
Ismeretségünket felfrissítendő meglátogatott Nagycenken is.
Annyira tetszett a galériának berendezett házunk, hogy nemsokára nagybátyjával együtt láthattam nálunk viszont. Mondtam neki,
hogy örülnék, ha egyszer szüleivel együtt is eljönne hozzánk.
Walter Dezső polgármester előtt már korábban ismert volt a
nevem. Képeimmel találkozott itt-ott, de személyesen addig még
nem ismertük egymást, amíg egyszer azután meglátogattak Kati
leányával együtt.
Attól tartok meglepődhetett, amint „életművem” egy parányi
részét, mintegy 70 képet, lakásunk falain meglátta. Az rögtön
kiderült, hogy megszállott soproni, mert ha ugyan más tájak
képei sem hagyták hidegen, azért először a soproniak előtt
időzött el egy kicsit. Mint a vezető embereknek általában, neki se
volt sok ideje, hogy egy-egy képen hosszasan elmerengjen,
inkább egy párat — természetesen a soproniak közül — azonnal
megvett, hogy otthon nyugodtabban szemlélgethesse, majd ha
remélhetőleg több ideje lesz rá. Családszerető ember lévén,
mindjárt gondolt a testvéreire is. Bármennyire sietett, azért a
mappáimból még sok képet megnézett. Gondot fordítva közben
arra, hogy baráti beszélgetésben, egy kicsit eddigi pályafutásomról tájékozódhasson.
Úgy érzem Walter Dezső az első soproni vezető, több mint 40
éves festői életpályám alatt, aki felfedezte, hogy munkásságom

Kiállításom nyitóünnepsége a Festőteremben

nemcsak valami öncélú, hobby-pingálgatás, annak
Sopronhoz és a soproni hagyományokhoz is köze van.
Rögtön felfedte terveit.
Hivatalában mindent
támogatni szándékozik, ami Sopron jövőjét is
megalapozó hagyományainak, dicsőséges polgári
múltjának feltárásával, egészséges patriotizmusát és
szellemi életének pezsgését segíti újjáteremteni. Ékes
bizonyítékul szolgál erre, hogy a Mühl Aladár
hagyományait követő Grábner József, festőkollégám
2005-ben megjelent albuma kiadásának támogatását
is szorgalmazta. Munkáimban felfedezte, hogy Ali bácsi
testvére, Mende Gusztáv festőművész hagyatéka sem
elhanyagolható. Rögtön biztosított, hogy jelen
albumom megjelentetését is szorgalmazni fogja, de
még előbb azon lesz, hogy teljesüljön a már oly sokat
emlegetett vágyam, egy kiállítás a Festőteremben.
Beszélgetésünket villámgyors intézkedések követték és
2005. szeptember 3-án a kiállítást, nagyszámú soproni
polgár érdeklődése mellett maga, Walter Dezső Sopron
Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg. Végre
saját szülővárosom hivatalosan befogadott. Számomra
is megnyílt a soproni Festőterem!
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Külön örömömre szolgált, hogy a nyitóünnepségen a
Horváth József
Zeneiskola tanárai: Horváth
Rudolf igazgató és Fodor Gábor fuvolaművész, az
alkalomhoz méltó, elegáns zenei keretet biztosítottak.
Meg kell még említenem Brummer Annus nénit,
kedves nagycenki szomszédomat, aki mióta Nagycenken
lakunk, szinte minden kiállításomra, egy lakodalomra
való rendkívül finom süteménnyel lep meg, a megnyitón
megjelent „híveim” nagy megelégedésére. Gyakran segít
ilyenkor ki egy-egy tepsi pogácsával, másik szomszédasszonyom,
Nagy Istvánné, de a már említett,
nagycenki, egykori osztálytársam Gráf Ilona, és soproni
barátnőm Prégler Ferencné is.

Végszó

Maci kutyánk, 2005. 30x42 cm aquarell
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Történetem igyekeztem — amennyire lehet — időrendi
sorrendben előadni, ezért úgy adódott, hogy életpályám
Magyarországon eddig elért csúcsa, éppen a végére
került. Azt az ívet szerettem volna bemutatni— nemcsak
szövegben, de a képek sorozatán keresztül is — amit be
kellett járnom, amíg idáig eljutottam. Ha életem a
legnagyobb sikerekkel kezdődött volna, talán a többi
eseménynek értelme sem lenne. Az is lehet, hogy nem
született volna annyi képem. Visszatekintve, dolgos, néha
gyötrelmes, de nagyon szép élményekkel tarkított életet
látok magam mögött. Ha előre nézek, már csak Balázs
fiai és unokáink jövőjéért kell aggódnom. A nagyobbik
unokát, Magyar Zsombort már megfestettem nagyapja ölében, a kis Kristóf hamarosan sorra kerül.
Szerettem volna unokaképet is közölni itt, de sajnos
ennek technikai akadálya van pillanatnyilag. Búcsúzóul
álljon itt egy kép hű csatlósunkról, és éber őrünkről,
Mackóról, akit szintén nagyon szeretünk.

Önálló kiállítások

A zárójelbe tett oldalszámok, azokra a könyvoldalakra mutatnak, ahol az adott kiállításról bővebb információ található.

1978. május
Pedagógus Klubkönyvtár, Sopron
Megnyitotta:
Szarka Árpád festőművész
50 képpel (10-12 oldal)

1989. április
Bartók Béla Műv. Központ, Mohács
Szervezte: Kaposvári Alfrédné
Megnyitotta: Müller Géza főtanácsos
45 képpel (102. oldal)

1991. április
Esztergom, Belvárosi Kávéház
Szervezte: Gerendás Gyuláné
Megnyitotta: Gerendás Gyuláné
21 képpel (104. oldal)

1980. február
Széchenyi István Gimn., Sopron
Szervezte: Gál Katalin
19 képpel (100. old..)

1989. október
Várkerület Galéria, Sopron
Rendezte:
Soproni Képzőművészeti Kör
Megnyitotta: Keresztény Richárd
Tematikus: 27 portré (102. oldal)

1992. június 18 – július 5-ig
Ifjúsági Ház Art Galéria, Győr
Megnyitotta: Ézsiás István szobrászművész
44 képpel (108. old.)

1981. május
Deák Téri Általános Iskola, Sopron
41 képpel (100. old.)
1984. november
Bányászati Múzeum, Sopron
Megnyitotta: Molnár László igazgató
33 képpel (34. oldal)
1986. április
Selyemgyár, Sopron
Rendezte: Molnár Jenőné
27 képpel
1986. június
Erzsébet Kórház, Sopron
Rendezte: dr. Félegyházi Árpád
1986. november
Fertőrákos
Rendezte: Sift Tivadarné és
Cserpes Mihály igazgató
27 képpel
1988. április
Hotel Intercontinental, Budapest
Rendezte: Cziffra Alapítvány
27 képpel (44-46. old.)

1990. április
MTESz Székház, Sopron
Szervezte: Merc Gyuláné
Megnyitotta: Zatykó József tud. munkatárs
5o képpel
1990. május
Volksbank Landau, Németország
Szervezte: dr. Ladislaus Szabados
23 képpel (38. old.)
1990. július
Senlis, Franciaország
Rendezte: Fondation Cziffra France
Szervezte: Soleilka Cziffra és Magyar Balázs
60 képpel (40-86 oldal)
1990. augusztus
Vasutas Műv. Ház Ifjúsági klubja, Győr
Rendezte: dr. Ferenczy Imre, Schmidt József
Szervezte: győri rádióamatőrök
Megnyitotta: Finta Lajos megyei városi
tanácsos 30 képpel (92-94 oldal)

1992. június 20 – 30-ig
Gasthaus Drescher, Raiding, Ausztria
Rendezte: Franz Liszt Verein
Szervezte: Stefanie Moro
34 képpel (108. oldal)
1992. június 21 – július 11-ig
Hotel Sopron Kisgaléria
Szervezte: Szabó Károly (108. old.)
Megnyitotta: Horváth Ferenc újságíró
Tematikus: 25 franciaországi képpel
1992. szeptember
Műhelygaléria, Pécs
Rendezte: Nőt Béla (104. oldal)
Megnyitotta: Nagy Bandó András
Tematikus: 30 franciaországi képpel
1993. június
Szent Orsolya Rom. Kat. Általános
Iskola Gimnázium és Koll., Sopron
Megnyitotta: Weltler Sándor evang. lelkész
27 képpel (108. old.)
1994. március
Gumpoldskirchen Bergerhaus, Ausztria
Szervezte: Koncz Péter és Judit
Megnyitotta: Reg.–Rat Ing. Ernst Petz Bürg.m.
74 képpel (108. oldal)
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1994. szeptember
Várkerület Galéria, Sopron
Tematikus: „Csak természet” címmel
Rendezte: Soproni Képzőművészeti Társaság
Megnyitotta: Weltler Sándor evang. lelkész
27 képpel (116.old.)
1994. szeptember végétől
Schutzengel Apotheke, Lutzmannsburg,
Ausztria
Rendezte: Elisabeth Schmidt tulajdonos
33 képpel (116.old)
1995. szeptember 10.
Fribourg, Svájc
Rendezte: Soroptimist International
Szervezte: Roselyne Crausaz
23 kép (122.old.)
1996. április
Pálma Lakáskultúra, Sopron
Rendezte: Feketéné Edvy Irma
Megnyitotta: Molnár László Rádió Sopron
27 képpel (122.old.)
1996. július
Senlis, Franciaország
Rendezte: Fondation Cziffra France
Szervezte: Soleilka Cziffra és Magyar Balázs
38 képpel (40-86 oldal)
1997. március
Sopron Városháza
Rendezte: Sopron Város Polgármesteri Hivatal
Szervezte:
Hanzséros Ágnes címzetes vezető főtanácsos
Megnyitotta: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
41 képpel (122. old.)
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1998. április
Zeneiskola, Celldömölk
Rendezte: Süle Ferenc igazgató
Szervezte: Horváth Marietta zenetanárnő
30 képpel (126. old.)

2001. március
Flesch Károly Kulturális Központ,
Mosonmagyaróvár
Szervezte és megnyitotta: dr. Bierbaum Lajos
50 képpel (138. oldal)

1998. május
Sylvester János Könyvtár, Sárvár
Megnyitotta: Kálóczi Györgyné tanár
30 képpel (126. old.)

2002. április
Mühl Aladár Galéria, Sopron
Rendezte: Hanzséros Teréz galériavezető
Megnyitotta:
dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár
20 képpel (138. oldal)

1998. június, Szentendrén Vincze László
papírmerítő galériája
Megnyitotta: dr. Hann Ferenc
művészettörténész akadémikus
33 képpel (128-130 oldal)
1998. szeptember
Máriaremetei Ökumenikus Általános
Iskola, Budapest
Szervezte: Korom Péter
27 képpel (130. old)
1999. június
Várkerület Galéria, Sopron
Rendezte: Soproni Képzőművészeti Társaság
Megnyitotta:
dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár
30 képpel (130. old.)
2000. július
Sopron Plaza Galéria
Szervezte: Soproni Képzőművészeti Társaság
Rendezte: Rujaveczné Ferenczi Katalin
Megnyitotta:
Hollndonner László ny. MATÁV ig. h.
46 képpel selyemkartonon (136. oldal)

2003. június 21–től július 27-ig
Széchenyi István Emlékmúzeum
Nagycenk, Széchenyi kastély
Rendezte: Kenessei Károly múzeumigazgató
Szervezte: Fodor Katalin
Megnyitotta:
dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár
40 képpel (138-142 oldal)
2005. június
Várkerület Galéria, Sopron
Rendezte: Soproni Képzőművészeti Társaság
Megnyitotta: Gabnai Sándor evang. esperes
35 képpel (142-144 oldal)
2005. szeptember 3 – 18 –ig
Festőterem, Sopron
Rendezte: Fodor György
Szervezte: Pro Kultúra Sopron Kht.
Horváth Elvira
Megnyitotta: Walter Dezső
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere
Gyűjteményes kiállítás
61 képpel (149. Oldal)

Újságcikkek, publikációk, kritikák a kiállításokkal kapcsolatban
KISALFÖLD
„Kiállítás a Minigalériában”

1992. 06. 20.

SÁRVÁRI HÍRLAP
1998. 06. 05.
A sárvári kiállítás nyitóbeszéde. „Hölgyeim és…”

NÉPSZABADSÁG
1977. 07. 16.
„Jubileumi kiállítás a 700 éves Sopronban”

KISALFÖLD
„Akvarellek”

1992. 06. 30.

KISALFÖLD
„Akvarellek Szentendrén”

1998. 06. 25.

NARODNE NOVINE Budapest
„To su njihovih ruku djela”

1984. 01. 26.

KISALFÖLD
„Képzőművészeti kiállítások”

1992. 07. 03.

KISALFÖLD
„Épülő és gyarapodó életmű”

1998. 07. 22.

NARODNE NOVINE Budapest
„Portret Kate Grubič iz Koljnofa”

1984 .03. 22.

NORDBAYERISCHER KURIER 1992. 08. 12.
„Sänger übergaben Bild aus dem Burgenland”

KISALFÖLD
„Felcserélt képek”

NARODNE NOVINE Budapest
„Portret Jive Grubiča iz Koljnofa”

1984. 04. 26.

KISALFÖLD
„Álomból valóság”

KISALFÖLD
„A festőnő szereti az állatokat”

1999. 07. 08.

LANDAUER ZEITUNG
„Ausstellung in der Volksbank”

1990. 05. 21.

SOPRONI HÉT II évf. 26. szám
1992. 27. hét
„Közönségem erősíti hitemet”
„Hitet és derűt tanultunk Magyarné Derszib Eti-től”

NYUGATI KAPU
„Derszib Eti sója”

2000. 07. 14.

KISALFÖLD
„Magyarné Derszib Eti tárlata”

1993. 06. 26.

KISALFÖLD
„Akvarellek a Fleschben”

2001. 03. 13.

KISALFÖLD
„Visszaadni a szépséget”

1993. 07. 03.

KISALFÖLD
„Új otthona lett Nagycenk”

2003. 06. 23.

MAGYAR HÍRLAP
„Tárlat pályázat alapján”

1977. 07. 16.

LANDAUER N. P.
1990. 05. 22.
„Ausstellung in der Volksbank Landau”
MAGYAR NEMZET
1990. 07. 23.
„Látogatóban a Cziffra alapítványnál”
„A művészetek templomában”

1992. 07. 06.

1999. 07. 02. és 07. 05.

LE PARISIEN
„Peinture hongroise chez Cziffra”

1990. 07. 10.

KISALFÖLD
„A művészek nyáron sem pihennek”

1993. 08. 12.

KISALFÖLD
2005. 06. 11.
„KÖZÉRDEKŰ, Derszib Eti kiállítása”

KISALFÖLD
„Fénylő impressziók hangulata”

1990. 08. 29.

KISALFÖLD
1993. 09. 20.
„Magyarné Derszib Eti festőművész tárlata”

KISALFÖLD
2005. 06. 15.
„NAPI KULTURÁLIS AJÁNLAT”, kép a kiállításról

24 ÓRA Komárom-Esztergom m. napilap
1991. 04. 5.„Szubalpin akvarellek”

1996. 07. 24.
OISE HEBDO
„Rencontre picturale franco-hongroise”

KISALFÖLD
2005. 08. 31.
„TÁRLAT , Sopron”, tudósít a festőtermi kiállításról

24 ÓRA Komárom-Esztergom m. napilap
1991. 04. 5. „Harmónia, varázslat az eszpresszóban”

KISALFÖLD
„Tiszta és éleslátó művészet”

KISALFÖLD
„Otthon Széchenyi falujában”

KISALFÖLD
„Festőiskola”

SOPRONI LAPOK
1997. 03. 28.
„Eti újabb franciaországi megmérettetésre készül”

KISALFÖLD
2006. 05. 15.
„Egymásban tükröződve” Kép a hegykői kiállításról

VAS NÉPE
„Renoir a példaképe”

Nagycenki HÍRMONDÓ
2006. 05. 27.
„Tavaszi kiállítás a Tornácos-házban”

1991. 08. 28.

KISALFÖLD
1992. 06. 17.
„HÍREK, ESEMÉNYEK – GYŐRI NYÁR”

1997. 03. 25.

1998. 06. 03.

2006. 03. 01.
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Kiadványok, periodikák
SOPRONI FÜZETEK
1980-2005
Szerkeszti: Sarkady Sándor író, főiskolai tanár
Évfolyamonként egy-egy reprodukció szerepel
SOPRONI FÜZETEK
1999
„A város kulturális életéből” Dr. Kubinszky Mihály:
„Magyarné Derszib Eti kiállítása elé”
Elhangzott 1999. január 19-én a Várkerület
Galériában.
SOPRONI FÜZETEK
2002
„A város kulturális életéből” Dr. Kubinszky Mihály:
„Magyarné Derszib Eti kiállítása elé”
Elhangzott
2002. április 4-én a Mühl Aladár Galériában.
FALINAPTÁR 1998
Kiadó: QUINT Reklámügynökség

SOPRONI FÜZETEK
2004
„A város kulturális életéből” Dr. Kubinszky Mihály:
„Nyitóbeszéd Magyarné Derszib Eti kiállításán”
Elhangzott 2003. Június 21-én Nagycenken a
Széchenyi István Emlékmúzeumban
XIV ŐSZI TÁRLAT SOPRON FESTŐTEREM
1997 katalógusa (kiadója nem azonosítható)
„100 ÉVES A SOPRONI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR”
Összeállította: Keresztény Richárd
Salamon Nándor:
KISALFÖLDI MŰVÉSZEK LEXIKONA
Kiadó: Kisalföld Művészetéért Alapítvány Győr 1998
ISBN 963 04 9975 4
XV SOPRONI ŐSZI TÁRLAT FESTŐTEREM 1999

katalógusa,
Kiadó: PRO KULTÚRA SOPRON
Tervezte: Giczy János festőművész

ART FOCUS EUROPA 2000 katalógusa
Sopron Festőterem
Összeállította: Soproni Somlai Attila
Regényi Krisztián és Regényi Attila:
EURÓPAI MŰVÉSZETI ZSEBLEXIKON
REBIK sorozat I Európai festőművészek,
grafikusok Kiadó: Műszaki Szövetkezet Keszthely
ISSN 1586-7900
Koloszár Ibolya és Regényi Attila:
SOPRON VÁRMEGYE KÉPZŐMŰVÉSZETE
A XVIII-XX SZÁZADBAN
Kiadó: Műszaki Szövetkezet Keszthely 2003
ISBN 963 214 145 8
KI KICSODA
A NYUGATDUNÁNTÚLON 2003
Ász-Press Kiadó Bt. – M-M Bt Nagykanizsa
ISSN 1785-4288

Helyek Sopronban, ahol képeim dekorációként, nagyobb számban szerepelnek
Bástya Panzió

Rosengarten szálloda

Erhardt étterem és borozó

Meditours Kft.-panziója Fertőrákos

Bozi Rozi panziója Galavics és co. Kft Fertőboz

Saját kiadvány
30 féle színes reprodukció-képeslap Sopron és Tata városokról

Internet, saját honlap
http://www.fw.hu/magyar-derszib 1000 kép, magyar, angol, német, francia nyelven életrajz; magyar, angol navigáció.
http://w3.netelek.hu/magyar-derszib 107 kép, teljes körű magyar, angol, német, francia nyelvű verzióban.
http://users.freestart.hu/derszib tartalma ugyanaz, mint az előzőnek. Egyszerűsített JAVASCRIPT-mentes angol verzió.
http://www.whoiswho.hu ; Google keresővel 258 „derszib” találat. ; AltaVizsla és MSN keresőkbe a „derszib” név regisztrálva. ; Yahoo: who is who
E-mail: magyar.deszib@gmail.com vagy mbde@t-online.hu
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Társas kiállítások
1973 Soproni Tavaszi Tárlat, Festőterem
1975 IV Megyei Pedagógus Képzőművészeti
Kiállítás
1977 Sopron, Festőterem
„Sopron város 700 éves
jubileumára.” Megyei képzőművészeti
pályázat és kiállítás. ALKOTÓI DÍJat
nyertem.
1978 Kapuvár, Rábaközi Művelődési Központ
Hoffer Erzsébettel közösen.

1980 Sopron, Ruhagyár
Szalay Ferenc fafaragóval és
Ferenczi József festőművésszel közösen.

1987 – től a megrendezett „ŐSZI TÁRLAT”
mindegyikén szerepeltem. Sopron, Festőterem

1981 Sopron I Posta
Hollndonner László m. ig. szervezte.

2000 Sopron, Festőterem
Art Focus Europa 2000

1981 Agyagosszergény Művelődési Ház

2005 Sopron
Szent Domonkos Rendház barokk ebédlőjében.
Rendezte: Regényi Attila ReBik Art

1982 Budapest, Országházi Dolgozók
Klubja Kathó Éva szervezte, Borsodi Zsuzsával
és Fejér Zoltánnal közösen állítottunk ki.

1979 Fertőd, TIT Székház
Ferenczi József festőművész szervezte.

1983 Sopron, Festőterem
Megyei Pedagógus Képzőművészeti
Kiállítás

1979 Sopron, Liszt Ferenc Műv. Központ
Tárlat a „Gyermekév Tiszteletére”

1986 Győr
Megyei Pedagógus Képzőművészeti Kiáll.

2006 Kapuvár, Rábaközi Műv. Központ.
Nagy László nagycenki faszobrásszal együtt. A
Nagycenki Honismereti Kör támogatásával.
2006 Hegykő, Tornácosház
Nagy László nagycenki faszobrásszal együtt.
A Nagycenki Honismereti Kör támogatásával.

1993 – tól a Soproni Képzőművészeti Társaság kiállításain rendszeresen szerepelek. Sopronban, a Várkerület Galériában, a Városi Könyvtárban;
Fertőszentmiklóson; Bécsben, Graz-ban, Pozsonyban, Bamberg-ben…
1998 – tól a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, Varga Alfréd által, pedagógus képzőművészek számára rendezett kiállításain, részt veszek.

Elnyert díjak
Ifjúsági:

Felnőtt:

Helikon II díj

1962

Megyei ezüst díj

1965 Képzőművészeti pályázat Kisfaludy Napok

Sopron Város Alkotói Díja

1977 „Sopron 700 éves jubileumára” képzőművészeti pályázat

Cziffra alapítvány ösztöndíja

1990 Franciaország, Senlis

Cziffra alapítvány ösztöndíja

1996 Franciaország, Senlis
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