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Bajcsy Lajos atya színes grafikái-
ból nyílt kiállítását Zsille Gábor 
költő, mûfordító nyitotta meg, 
majd ezt követően a költő és 
mûfordító hangulatos, vetíté-
ses előadást tartott Királysírok 
Krakkóban címmel. 

A telt házas rendezvényt mind-

két alpolgármesterünk, Segesdi 
János és Tóth Tamás is megtisz-
telte jelenlétével. Mint elhang-
zott, a két nemzet, a magyarok 
és a lengyelek évszázados barát-
sága át- meg átszőtte mind Bajcsy 
Lajos, mind pedig Zsille Gábor 
– a nagyközönség előtt felidézett 

– lengyelországi emlékeit. Közös 
volt bennük, hogy mindketten ifjú 
éveikben töltöttek néhány emlé-
kezetes évet Lengyelországban, 
ami kitörölhetetlen, mély nyo-
mot hagyott az életükben, és 
meghatározta további sorsukat. 
Bajcsy atya itt találkozott elő-

Grafikák és krakkói képeslapok a lengyel függetlenség napján

„A lelkem csodás mûterem”
Két  magyar  mûvészlélek,  egy  grafikus  és  egy  költõ  volt  a  vendége  annak  az 
estnek, amelyet az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület és a Csuka Zoltán 
Városi  Könyvtár  Lengyelország  függetlenségének  napja  alkalmából  rendezett 
november 3-án. 

ször a Varsótól Czestochonáig 
gyalogosan zarándokló, sugárzó 
arcú fiatalokkal, ami olyannyi-
ra fellelkesítette, hogy ezt a 250 
kilométeres utat 1980-tól 1988-ig 
hétszer is megtette, és talán itt 
dőlt el a szívében, hogy pap lesz. 
Mint mondta, imponált neki a 
Lengyelországban a papok iránt 
tanúsított mélységes tisztelet. Azt 
is megtapasztalta, hogy a keresz-
ténység és a hazafiság ott szinte 
tapinthatóan összefonódott. 

Pedig Bajcsy atya valójában 
hivatásos mûvésznek készült, 
ám azzal a kritikával tántorí-
tották el ettől a szándékától, 
hogy túlságosan „amerikai” 
a stílusa. Végül pap lett, de a 
mûvészetről sem mondott le 
sohasem. Nem tehette, mert 
szerinte a mûvészet karizma, a 
Szentlélek ajándéka, egy olyan 
belső adottság, ami mozgatja, 
és nem hagyja nyugodni az 
embert. Az ötlet mindig belül-
ről fakad, és egy sugallat vagy 
látvány egyszer csak rajzolás-
ra készteti – vallotta magáról 
az atya. Hozzátette: igencsak 
irritálja az ál- és a tömegkul-
túra, ami elfojtja az emberi 
kreativitást. Néha – egy-egy 
mûve elkészültével – ő maga 
is rácsodálkozik, hogyan sike-
rült azt létrehozni. – Talán úgy, 
hogy a lelkem csendes mûterem 
– fûzte hozzá magyarázatkép-
pen a nem oly régen hetvenedik 
születésnapját ünneplő Bajcsy 
atya, beismerve, hogy legszíve-

A közönség és a vallási témájú grafikai alkotások

helyi társadalom

sebben éjjel dolgozik, amikor 
valóban nagy a csend körülötte, 
és senki sem zavarhatja meg a 
munkában. 

Zsille Gábor, a költő, aki 
elsőként érdemelte ki az érdi 
Bella István-díjat, négy évig élt 
Krakkóban. Máig tizenkét kötet 
mûfordítása jelent meg, negyven 
lengyel költőtől. Ám ezúttal nem 
elsősorban a szépirodalmi mûvek 

által, hanem egy kis krakkói tör-
ténelmi „kirándulással”, vetítéses 
előadással próbálta meg az érdi 
közönség szívéhez közel hozni 
ezt a lenyûgözően szép várost 
és a baráti Lengyelországot – fel-
keltve bennük a vágyat, hogy ha 
eddig nem is, de egyszer szemé-
lyesen is ellátogassunk a képek-
ben felidézett helyszínekre. 

 Bálint Edit

Zsille Gábor és Bajcsy Lajos atya
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SIPOSHEGYI PÉTER:  
HANTJÁVAL SEM TAKAR

– JÁNOS PASSIÓ – monodráma Esterházy 
János gróf életéről 

János: Boráros Imre
Szertartásvezető-kikiáltó: Tarics Péter

Zenei szerkesztő: Zsákovics László
Zenei munkatárs: Hanzsér Árpád

Díszlet: Csicsói Nagy Géza
Művészeti munkatárs: Petrécs Anna

Március 8-án lesz 54 éve, hogy a morva-
országi Mirovban meghalt Esterházy János 
felvidéki magyar politikus, aki egyetlen 
magyar parlamenti képviselőként egyedül 
szavazott a zsidóság elhurcolása ellen. Az ő 
tiszteletének állít emléket a szlovákiai neves 
színművész Boráros Imre előadásával, az 
1936–1957 éveket idézve. A nagypénteki 
szertartások világa elevenedik meg, hiszen 
egy ember áldozatáról van szó. A stációk 
hossza a történet haladtával úgy rövidül, 
ahogy elfogy a főszereplő körüli élet... 

   A belépés díjtalan.
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