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A nagyszerû  tárlatot  a  mûvész 
gazdag  hagyatékából  válogatva 
lányai,  Marcali Kiss Melitta és 
Dénes Rita  rendezték.  Marcali 
Kiss  Józsefre  Kubassek János, 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeum 
igazgatója  emlékezett,  hiszen 
neki, mint a kiállítás megnyitó-
ján részt vevő mûvészetkedvelő 
érdiek  nagy  részének,  abban 
a  szerencsében  és  megtisztel-
tetésben  lehetett  része,  hogy 
személyesen  is  megismerhette 
a  város  Életmû  Díjával  kitün-
tetett  mûvészt.  Találkozásuk 
évtizedek  múltán  is  megmara-
dó, megragadó élmény pillanata 
volt – állapította meg Kubassek 
János,  majd  röviden  felvázolta 
a festő életútjának legfontosabb 
állomásait.  Marcali  Kiss  József 
a  Somogy  megyei  Marcaliban 
született,  ahol  nagyon  közel 
került  a  természethez,  amit 
mindig nagyon fontosnak érzett. 
„Számtalan élmény fûzi őt egé-
szen  közvetlenül  a  földhöz,  a 
röghöz, a fákhoz, a tájhoz, amit 
földmérőként – figuránsként – a 
mindennapok  darabos,  fárasz-
tó  és  költői  voltában  egyaránt 
megismert. Ugyanígy szüntelen 
kötődés  forrása  azonban  szá-
mára a víz, a keszthelyi időktől 

mindmáig  éktelen  változatos-
ságával  megnyíló  Balaton.  Vízi 
ember  ő,  talán  még  inkább, 
mint  szárazföldi.”  –  írta  róla 
Vészi János. 
Marcali Kiss József előtt új táv-

latok nyíltak, amikor Lipcsében 
képzőmûvészetet  tanulhatott. 
Kubassek  János  szerint  az 
alkotót  nem  a  látvány,  hanem 
az  elképzelés  ragadja  meg,  és 
mûvein az álmok mintegy „való-
ra  válnak”,  ugyanakkor mindig 
inspiráló  számára  a  közönség 
tetszésének  kinyilvánítása  is. 
A mûvésznek  ugyanis  szüksé-
ge  van  a  visszajelzésre,  tudnia 
kell,  hogy  amit  megalkotott, 
nem  csak  neki,  hanem  mások 
számára is fontos üzenetet hor-
doz, és értéket ad. Marcali Kiss 

Emlékkiállítás Marcali Kiss József születésének 75. évfordulóján

A vízen járás és a napba látás festõje
Ha élne, Marcali Kiss József festõ- és grafikusmûvész 
még csak most lenne 75 éves. A sors korán elszólította 
õt földi pályafutásából, ám ennek ellenére  rendkívül 
gazdag életmûvet hagyott maga mögött. Életének utol-
só szakaszában Érden élt és alkotott. Születésének 75. 
évfordulója alkalmából, április 30-án emlékkiállítása 
nyílt a Szepes Galériában.   

A kiállítást Kubassek János múzeumigazgató nyitotta meg. Baloldalon a 
mûvész lányai Dénes Rita és Marcali Kiss Melitta, valamint Szedlacsek 
Emília, a Mûvelõdési Központ igazgatója

helyi társadalom

A mûvész semmit nem ér tehet-
ség nélkül, de a tehetség sem-
mit nem ér munka nélkül. 

 Emile Zola

A Lukin  Zeneiskola  különle-
ges  tanári  hangversenyre  hívta 
közönségét  április  15-én.  Ez 
alkalommal  az  iskola  kiváló 
harmonikás  tanítványa,  Vajda 
Zoltán  új  oldaláról,  zeneszer-
zőként  mutatkozhatott  be. 
A Lukin zenetanárai felkarolták 
a  tehetséges  fiatalt,  több  más 
szerző mûvének  előadása mel-
lett  a  fiatal  zeneszerző-palánta 
három mûvének ősbemutatóját 
is vállalták.

A hangszerén országos sikere-
ket elérő fiatal alkotómûvészként 
is  kiemelkedő  tehetségnek 
bizonyult.  Bevezetőben  Stiblo 
Anna  igazgató  méltatta  Vajda 
Zoltán  eddigi,  zeneiskolában 
elért sikereit, majd a tehetségről 
ejtett  pár  gondolat  után  elkez-
dődött  a  hangverseny.  Az  ötta-
gú  ütős  kamaraegyüttes  népi 
ihletettségû  mûve  mellett  egy 
fúvóskvartett által játszott tánc-
sorozatot,  szvitet  hallhattunk. 
A hangverseny  végén  vonós-
zenekarra  írt  mûvét  az  Érdi 
Kamarazenekar szólaltatta meg. 
A zenetanárok  ez  alkalommal 
ismert  zeneszerzők  kevéssé 

ismert  zenemûveit  játszották, 
amelyek  a  zsúfolásig  megtelt 
teremben lévő közönség számá-
ra új zenei élményt jelentettek.
Vajda  Zoltánt  az  est  végén 

ütemes  vastaps  szólította 
vissza  többször  is  a  pódium-
ra.  Nemcsak  ezen  az  estén, 
hanem  a  felvételi  vizsgán  is 
sikert ért el: a következő tanév-
től a Weiner Leo Zenemûvészeti 
Szakiskolában elkezdi zeneszer-
zés tanulmányait.
Az est vezérgondolata a tehet-

ség volt, amely a fiatal zeneszer-
ző mûveiben, a mûvésztanárok 
produkcióiban  mutatkozott 
meg,  egyben  nagyszerû  képet 

adva a Lukin zeneiskola tanára-
inak tehetségfelismerő, fejlesztő 
és támogató munkájáról is.

Zeneiskolás zeneszerzõ  
mûveinek õsbemutatója

A fiatal mûvész szerzeményét fúvóskvartett szólaltatta meg.

Stiblo Anna igazgató méltatta Vajda 
Zoltán sikereit

József  grafikai  munkássága  az 
első lépés volt számára, a festés 
több energiát és felkészültséget 
követelt tőle, de hamar kiderült, 
igazából  ez  utóbbi  az  ő  igazi 
világa.  Képeiben  gyönyörköd-
ve  olyan  varázslatos  látomások 
részeseivé válunk, amit az alko-
tó nem mindennapi módon  tár 
elénk.  Még  a  „napba  látást”  is 
megmutatja nekünk, a balatoni 
napkeltét ábrázolva. Megjeleníti 
a  Balaton  valamennyi  arcát:  a 
csodálatra méltótól  a  rettenete-
sen  tomboló  viharokig,  hiszen 
gyakorlott  vitorlázóként  is  jól 
ismeri  a  tavat,  a  „vízen  járás” 
különleges  aspektusait,  de 
mindezt nem mindennapi látás-
módban tárja elénk. Varázslatos 
álom,  megrendítő  őszinteség, 
mélységes ragaszkodás, és óriási 
patriotizmus jellemzi alkotásait. 
Mûhelytitkáról  egy  interjúban 
Marcali  Kiss  József  így  vallott: 
„Akkor nyúlok ecsethez, ha már 
pontosan  tudom,  mit  akarok 
megfesteni.  Nyolc-tíz  éve  dol-
goztam úgy, hogy látható motí-
vumot  festettem.  Azóta  inkább 
belső  látás, gondolati  indíttatás 
alapján  dolgozom.  Mindig  az 
„ürügy” kerül a képre, akkor is, 
ha látványba ágyazom. Ha kész 
bennem a gondolat, és megtalá-

lom hozzá a motívumot, képze-
letben  sok  változatban megfes-
tem. Amikor kialakul a végleges 
változat, akkor fogok neki, hogy 
manuálisan is megvalósítsam.”
Amikor  Marcali  Kiss 

József  Érdre  költözött,  a  helyi 
mûvészvilág  hamar  felfedezte 
és  befogadta  őt.  Munkásságát  a 
város  Életmû Díjjal  ismerte  el;  a 
ház,  ahol  élt  és  alkotott,  emlék-
táblát  kapott,  azóta  valamennyi-
en  közülünk  valónak,  érdinek 
is  tekintjük  őt.  A születésének 
75.  évfordulója  alkalmából  meg-
nyílt  emlékkiállítás  –  noha  csak 
válogatás  egy  roppant  hatalmas 
életmûből, mégis  – kiválóan  tük-
rözi  mindazt,  amit  Marcali  Kiss 
József  ars  poeticájában  kiemel. 
Õt nem a  látvány, hanem a gon-
dolat  indította  a  rajzhoz,  mert 
elsősorban  az  ember  érdekelte, 
„róla szeretnék minél többet meg-
tudni,  megfejteni:  a  születés  tit-
kaitól  –  a  létezés harcain  át  –  az 
elmúlás misztériumáig. Másképp 
fogalmazva  az  ember  állandói, 
nyomai, érzésviharai foglalkoztat-
nak.” – az alkotó. Érdemes tehát e 
varázslatos képek előtt elidőzni! 
Aki még nem látta a kiállítást, 

a  mûvelődési  központ  nyitva 
tarásának ideje alatt május 23-ig 
megtekintheti.   Bálint Edit

Légies alakok, varázslatos látomások
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Képek és látogatók a kiállításon


