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„Az éle tem na gyon kont rasz tos: nagy örö mök
és nagy fáj dal mak vál ta koz nak ben ne. Mind vé gig
sze rény anya gi kö rül mé nyek kö zött él tem, ma
sincs ez más képp. Az anya gi ja vak gyûj té se he -
lyett min dig is sok kal in kább ér de kelt az al ko tás.
Ma is er re tö rek szem...Még ren ge teg min dent el kell
mondanom…”

(Részlet „A va ló ság és a hû ség keresztje" c. ön -
élet írá sá ból)
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Cserõháti Kovács István életrajza

A He ves me gyei Po rosz lón szü le tett 1950-ben. Szü le i nek
kö szön he tõ, hogy ha mar be tû- és rajzközelbe ke rül he tett. A
két szü lõ a fõ vá ro si cser kész-köny ves bolt ban is mer ke dett
meg, s ké sõb bi ott ho nuk ér té kes mû ve ket õr zõ könyv tá ra
már ko rán min den na pos szel le mi táp lá lé kul szol gál ha tott a
kis fi ú nak. A csa lád ban a „tisz ta for rás” je gyé ben fo gant nép -
ze nét Bar tók, Ko dály, a klas  szi ku so kat pe dig el sõ sor ban Liszt,
Ver di, Mo zart és Puc ci ni mû vei kép vi sel ték.

Önéletírásából idézünk:

Édes apám így írt Édes anyám nak egyik le ve lé ben:
„...Köszönöm Ne ked, hogy en nek az el múlt 20 év nek min -

den örö mé ben, szo mo rú sá gá ban, gond já ban-ba já ban hû sé -
ges élet tár sam vol tál. Kö szö nöm há zas éle tünk kez de ti sza ká -
nak ne héz sé gei kö zött – fog sá gom ide jén – aka dályt nem is me -
rõ utá nam já rá so dat és men tõ sze re te te det. Kö szö nöm a ho ni
emig rá ci ó ba va ló el kí sé rést, a fa lu si élet elõ re nem lát ha tó ne -
héz sé ge i nek vál la lá sát és azt a helyt ál lást, amel  lyel ezt az élet -
for mát meg va ló sí tot tad. Kö szö nöm, hogy csa lá dunk tar tó osz -
lo pá vá let tél, hogy gyer me ke in ket fel ne vel ted sok gond és
gyöt rõ dés kö ze pet te, ma ga dat ál doz va ér tünk... Áld jon meg
mind eze kért az Is ten... (Apa fa, 1965. áp ri lis 12.).”

Ez az idé zet; ezek a több nem ze dé ken át íve lõ so rok tel je sen
egy be csen ge nek: a ha tár ta lan sze re tet rõl, ra gasz ko dás ról és
sze re lem rõl ta nús kod nak. Mi ért is idéz tem mind eze ket?  Egy -
részt, mert cso dá la to sak, más részt, mert hi tem sze rint van nak
olyan meg ha tá ro zó ge ne ti kai örök sé gek, ame lyek meg szab ják
az em ber sor sát. Ben nem is vis  sza csen ge nek ezek a mély
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ér zé sek, a sze re tet ka tar zi sa, az a li bi dó, amely alap ja és moz -
ga tó ja a mû vé szi al ko tó mun ká nak is.(L. C. Gy.-hez).

...Édesapám a pol gá ri is ko la be fe je zé se után a sá ros pa ta ki
nép fõ is ko lai tan fo lya mo kat is el vé gez te, majd a né pi írók ta ní -
tá sai nyo mán a Pa raszt szö vet ség köz pont já ban Kiss Sán dor
nem zet gyû lé si kép vi se lõ tit ká ra ként és ba rát ja ként mun kál ko -
dott a pa raszt ság ér dek vé del mé ben. A do ni pok lot is meg jár ta.
Ha lá lá ig sze ré nyen vé gez te a Kö zép-Ti sza vi dék nép élet ének
még alig fel tér ké pe zett vizs gá la tát. Édes anyám a ver sek és az
iro da lom idé zé se i vel ha tott rám.

Nem ré gi ben öt lött fel ben nem az a fel is me rés, hogy Man ci
nagy né ném ke reszt sze mes hím zé se i nek cso dá la ta men  nyi re
egyen get te uta mat a vi zu á lis ön ki fe je zés kény sze re fe lé.

Amint azt meg ír tam a „Cserõháti em lé kek” c. cik kem ben, a
Ba ra nyai há zas pár orvoslakásában lá tott Van Gogh-nap ra for -
gó-csend éle t ra ga dott el a kép zõ mû vé szet – ak kor még rej tel -
mes nek lát szó – vi lá gá ba. A „met szõ ol ló” má sik szá ra a deb -
re ce ni Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u ma volt. A deb re ce ni
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Kiss Sán dor öz ve gye Po rosz lón 1997-ben. Bal ra Cserõháti
K. Ist ván, kö zé pen Kiss Sándorné, jobb ra a szü lõk



diák nak a sze rény ség és a meg is me ré si vágy kö te le zõ mér ce
volt: ma gunk ba szív tuk Cso ko nai és Ady élet-mo hó sá gát, po -
gány-ke resz tény sé gü ket és ba zsa ró zsás me ren gé se i ket. Põsze
La jos igaz ga tó úr már az el sõ év ben en ge délyt adott ar ra,
hogy he ti két al ka lom mal lá to gat ha ttam a deb re ce ni mû vész -
kört, mely nek ve ze tõi Bí ró La jos és Félegyházi Lász ló fes tõ mû -
vé szek vol tak. Bí ró a pu ri ta niz mu sá val, éles lo gi ká já val, mû vé -
szet-eti kai kö vet ke ze tes sé gé vel, ke mény, né ha kímé let len nek tû -
nõ kri ti ká já val, Félegyházi La ci bá csi pe dig szub jek tív ösz tö -
nös sé gé vel, impresszív és exp res  szív ere jé vel ha tott rám. Vi ha -
ros, ex ta ti kus fes té szet volt az övé, pil la na tok alatt ra gad ta
meg a leg lé nye ge sebb ké pi ele me ket, szin te il la ta volt szí ne i -
nek. An  nyi ra ha tott rám, hogy a ke ze im ben még most is ér zem
vil lám gyors moz du la ta it, a ké pi „va rázs lás" fel eme lõ él mé nyét.
A kör rel a tiszacsegei mû vész te le pet is lá to gat tuk, ahol már Bi -
ha ri Sán dor ral, Kap csa Já nos sal, Ásztai Csa bá val és Pellet Já -
nos sal is bohémkodhattam ked vem re.
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A deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um
ju bi le u mi ün nep sé gén 1988-ban



Érett sé gi után fel vé te li zett a Bu da pes ti Kép zõ mû vé sze ti Fõ -
is ko lá ra – si ker te le nül. Ez ak kor ugyan el ke se rí tet te, ugyan ak -
kor még erõ seb ben ösz tö nöz te ar ra, hogy ki ala kít sa sa ját mû -
vé szi út ját.

Deb re cen bõl 1968 õszén a fõ vá ros ba ke rül tem. Nyom dász -
ta nu ló ként a Gu ten berg mû ve lõ dé si ott hon ban mû kö dõ if jú sá -
gi klub ve ze té sé ben is se rény ked tem. Sok „nagyot akaró” lí ri -
kus fu tott ott ös  sze, re mek klub es te ket tud tunk szer vez ni.
Nyom dász fi a tal volt ak kor (Dé vai) Nagy Ka mil la  és Mikó Pis -
ta, aki offset-fényképésztanuló volt. A klub es te ken csat la ko zott
még hoz zánk Se bõ Fe ri és Hal mos Bé la, Ferencz Éva, Muzsay
And rás, a Gó li át és a Ka lá ka együttes.(A Ka lá ká ban éne kel tek
a hat va nas évek leg vé gén és a het ve nes évek ele jén Mikó Ist -
ván – ké sõbb szín mû vész lett–, Radványi Ba lázs, Gryllus Da -
ni és Gryllus Vil mos, a Se bõ együt tes ben pe dig Se bõ Fe ri, Hal -
mos Bé la, Koltay Ger gõ és Éry Pe ti is). A pol-be at mû fa ját Vá -
mos Mik lós kép vi sel te. Ve le egy mun ka pad mel lett dol goz tam
az Egye te mi Nyom dá ban. Ké sõbb író lett, és te le ví zió-mû so ro -
kat ve ze tett. Gyak ran ös  sze jöt tünk Keszt he lyi Im re nyom dász -
ba rá tom nál. Pa zar nép ze nei le mez gyûj te mé nye volt. Kül föl di
út ja i ról min dig ho zott le me ze ket. Jó ked vû es té ket töl töt tünk ott,
pár nák ra ku po rod va, zsí ros ke nyér maj szo lá sa kö ze pet te hall -
gat tuk az ame ri kai, an gol, grúz, zsi dó, ma gyar, szlo vák,
szerb, tö rök, ci gány, üz bég folk lór re me ke it. Ferencz Éva, a
„Rö pülj Pá va” ének ver seny fel fe de zett je sok dalt meg ta ní tott
ne künk. Né hány év el telt, és di a dal mas ko dott ha zánk ban a
tánc ház-moz ga lom. Fa ra gó La u ra is ek kor tájt jött Bu da pest re
Sze ged rõl, az õ kar ri er je is ezek ben az évek ben kez dõ dött.
Bólya Ist ván (most az Interneten „bolyapo”) volt nyom dász tár -
sam jó vol tá ból Né meth Gé za – a „bé ke pap ság” ál tal a pa lást -
já tól ép pen ak kor meg fosz tott re for má tus lel kész (Né meth Zsolt
volt kül ügyi ál lam tit kár édes ap já nak) ér di la ká sá ban ta lál koz -
tam elõ ször Czine Mi hály iro da lom tör té nés  szel is sze mé lye sen.
Kény te len vol tam vi tá ba száll ni ve le, mert sze rin te a deb re ce ni
Re for má tus Kol lé gi um a XX. szá zad ban so kat ve szí tett szá za -
do kon át íve lõ fé nyé bõl. Ké sõbb a sá ros pa ta ki volt nép fõ is ko lai
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ta lál ko zó kon ke rül tem ve le, Csoóri Sán dor köl tõ vel és Bé res Fe -
renc nép dal éne kes sel is ben sõ sé ges ba rá ti kap cso lat ba. 

Mind ezen el fog lalt sá ga im mel lett még sze rel mes is let tem F.
Ju dit ba. Sej tel me sen túr tuk együtt az õszi avart a Bás tya sö rö -
zõ tõl a Do hány ut cai la ká sá ig. Az édes ap ja re for má tus lel kész
volt. A csa lád ba rát já val, He gyi Füs tös Ist ván nal, gyak ran ta -
lál koz tam Juditéknál. Kö ze li ba rát ság ba ke rül tem fi á val, He gyi
Füs tös Lász ló val is, aki szin tén nyom dász ta nu ló volt. Meg -
döb ben tett, hogy olyan fi a ta lon el tá vo zott kö zü lünk. Egy mun -
ka pad – „regál” – mel lett dol goz tam még Sas Gabival, (Sas
György ki vá ló film kri ti kus fi á val). A regál szín folt ja volt Zórád
Ka ti ka, Zórád Er nõ kép re gény-raj zo ló fes tõ mû vész lá nya.

A het ve nes évek ele jén már önál ló mû vek kel vett részt a
bu da pes ti kép zõ mû vé sze ti szak kö rök gyûj te mé nyes ki ál lí tá -
sán. 1968-1971-ig rend sze re sen lá to gat ta a nyom dá szok kép -
zõ mû vé sze ti szak kör ét, ahol Xantusz Gyu la fes tõ mû vész-ta -
nár volt a mes te re, ugyan így a Va sas Szak szer ve ze ti szék ház -
ban mû kö dõ mû vész kört, me lyet Szlávik La jos fes tõ mû vész
ve ze tett. Hat évig töl töt te be a kar ca gi If jú sá gi Ház ve ze tõi tisz -
tét, s ve ze tõ sze re pet töl tött be a ta va szi és õszi tár la tok meg -
ren de zé sé ben. Köz ben ka to na volt Ady-li ge ten. Sze ren csé je
volt, nem kel lett ezek ben az évek ben sem le mon da nia a mû -
vé szet rõl: mû so ros es te ket szer ve zett, va la mint ve zet te a Ba -
las si Klu bot és a rajz kört.

1971-tõl kezd tem el nép mû ve lõi mun ká mat Kar ca gon mint
a Vá ro si If jú sá gi Klub ve ze tõ je. Ha ma ro san meg is mer tem a vá -
ros kép zõ mû vé sze it, és Tóth Ist ván mun ka tár sam mal ne ki lát -
tunk a kar ca gi Ga lé ria lét re ho zá sának, ahol 1975-76-ban köz -
re mû köd tem a ta va szi és õszi tár la tok meg ren de zé se i ben.
1975 nya rán Be rek für dõn meg ren dez tük az el sõ me gyei mû -
vész te le pet, mely nek szak mai pat ró nu sa Buna Kons tan tin fes -
tõ mû vész volt. A pezs gõ mû vé sze ti élet ked ve zõ ha tás sal volt
rám.1975-ben a túrkevei Nagy kun Vá ro sok Kép zõ mû vé sze ti
Pá lyá za tán ní vó dí jat nyer tem, ugyan eb ben az év ben két ké pe -
met is be zsû riz ték az I. Or szá gos Al ko tó If jú ság pá lyá za tá ra.
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Köz ben ka to na vol tam: ha tár õr. 1976-ban el vé gez tem a deb re -
ce ni Ta ní tó kép zõ In té zet nép mû ve lõ-könyv tá ros sza kát, meg -
nõ sül tem, még ab ban az év ben meg szü le tett Zol tán fi am, s mi -
vel szûk volt a szol gá la ti la kás, meg pá lyáz tam a zánkai kör ze -
ti mû ve lõ dé si ház igaz ga tói ál lá sát. Esz ter lá nyom már a Du -
nán tú lon szü le tett meg, a ta pol cai kór ház ban, egy fa gyos té li
éj sza kán. A zánkai évek bõl szí ve sen em lék szem az öt kis köz -
ség (Zánka, Monoszló, Szentantalfa, Szentjakabfa és Ba la ton -
sze pezd) kul tu rá lis ve tél ke dõ i re, az ál ta lam ve ze tett if jú sá gi
szín ját szó cso port ra, va la mint gyer mek-al ko tó klub ra. Ugyan -
így a Nyék Sán dor nép dal gyûj tõ vel tör tént meg is mer ke dés re,
Vass La jos ze ne szer zõ-kar nagy zánkai lá to ga tá sá ra és a
Kutasi Zol tán – mû ve lõ dé si ház igaz ga tó – ba da csony to ma ji
ba rá tom nál töl tött „vi lág meg vál tó” es ték re.

A Zánkán töl tött idõ alatt nem igen volt ide je sa ját mû vek
meg al ko tá sá ra; itt mind ös  sze két kép ké szült.
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1981-ben Pilisvörösvárra köl töz tünk. Ezt az idõ sza kot a
csa lád ala pí tás gond jai és a nép mû ve lé si mun ka min den na pos
küz del mei és ap ró örö mei jel le mez ték. A fá ból vas ka ri ka-ké szí -
tés és a kõ szik lá ból vi zet-fa csa rás kor sza ka volt ez. Szép kez -
de mé nye zé sünk volt a pi lis szán tói al ko tó mû hely lét re ho zá sa
Agócs At ti la szob rász mû vész ba rá tom ve ze té sé vel, de pon to -
san nem is tu dom, mi ért, rö vid idõ múl va meg szûnt az ot ta ni
te vé keny ség. Alig fes tet tem ezek ben az idõk ben, an  nyi ra le kö -
tött a nép mû ve lõi mun ka.

Át tö rés csak 1985 vé gén kö vet ke zett be, ami kor ab ba -
hagy tam a vörösvári igaz ga tói mun ká mat. A fõ vá ro si Épí tõ -
ipa ri Szol gál ta tó Vál la lat nál foly tat tam kul tu rá lis te vé keny sé ge -
met. Bóta Pi ros ká nak, a rá kos pa lo tai mú ze um ve ze tõ jé nek
1986 õszén meg tet szett az iro dám fa lán lé võ fest mé nyem, és
rá be szélt, hogy le gyek tag ja az új pa lo tai mû vész kör nek. A kör
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Az 1989. évi pilisvörösvári ki ál lí tást dr. Ba ra nyai Mik lós
nyi tot ta meg a vá ro si könyv tár ban.



még ez év de cem be ré ben meg hir det te a „Tá jak és em be rek”
c. pá lyá za tát, ame lyen har ma dik dí jat nyer tem. A díj át adá son
is mer tem meg dr. Po gány Ö. Gá bor mû vé szet tör té nészt, aki
meg nyi tot ta bu da ör si tár la to mat, és a ké sõb bi ek ben min den
ka rá csony ra el küld te kö szön tõ so ra it.

1988-ban nagy meg tisz tel te tés ért. A volt nép fõ is ko lások
ta lál ko zóinak szer ve zõ bi zott sá ga fel kért, hogy ál lít sak ki a Sá -
ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um Makovecz Im re ter vez te repo-
zitóriumában. A ki ál lí tást atyai jóbarátom É. Ko vács Lász ló,
Gömör nép raj zi gyûj tõ je és fes tõ mû vé sze nyi tot ta meg. Óri á si
él ményt je len tett a deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ju bi le u mi
tár la tán is sze re pel ni; há lá san gon do lok vis  sza Dr. Nagy Mi -
hály volt osz tály fõ nö köm és Kiss Lász ló gim ná zi um igaz ga tó
meg hí vá sá ra.

A 70-es, 80-as évek ben rend kí vü li ha tás sal voltak rám a
volt sá ros pa ta ki nép fõ is ko lás ok éven kén ti lá to ga tá sai dr. Új-
szászy Kál mán bá tyánk nagy dió fá ja alatt.

1992-ben Turcsány Pé ter író ba rá tom meg kért, hogy a
nagy ré vi gyer mek al ko tó tá bor ban ve zes sem a kép zõ mû vé -
sze ti szek ci ót. Masszi Pé ter és Turcsány Pe ti köl té szet tel és rím -
fa ra gá sok kal, Szutor Ági nép dal lal és tánc cal, Bí ró Gyu la
szob rász mû vész pe dig ne me ze lés sel, agya go zás sal ör ven -
dez tet ték meg a gye re ke ket. A tá bort meg lá to gat ta Lezsák
Sán dor és fe le sé ge, valamint Kar csi bá tyám, aki ki tû nõ nyúl -
pap ri kást fõ zött bog rács ban, ve le tar tott Bocs kai Vin ce szová-
tai szob rász mû vész és fe le sé ge Mar git, aki bá mu la tos tu dás -
sal is mer te a gyógy fü ve ket.

Vass La jos – im már Kár pát-me den ce-szer te is mert – port ré -
ját 1992-ben nem sok kal ha lá la elõtt ké szí tet tem el. Ez egyi ke
a leg jobb toll raj za im nak. Saj nos Be ne dek Ist ván író, or vos pro -
fes  szor port ré ját nem tud tam el ké szí te ni, Õ a re ne szánsz ha zá -
já ban, Olasz or szág ban tért meg az örök ké va ló ság Urá hoz.
1994-ben je lent meg édes apám „Po rosz ló köz ség Nép raj zi Ha -
gyo má nya i ból” c. köny ve, amely ös  sze fog lal ta élet mû vét. A
könyv be mu ta tó ja egy be esett Habs burg Ot tó po rosz lói lá to ga -
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tá sá val. A Po rosz ló i ak kí ván sá gá ra sze re tet tel nyúj tot tam át
ne ki „A po rosz lói ker tek alatt” c. fest mé nye met, mint a köz ség
sze re tet tel jes aján dé kát.

Az Ér di Gyer mek ott hon ne ve lõ ta ná ra, majd ott hon ve ze tõ je
1997 és 2000 közt, s köz ben Bu da pes ten, Pilisvörösváron,
Száz ha lom bat tán és Po rosz lón nyíl tak ki ál lí tá sai.

Az ez red for du ló évé tõl nap ja in kig a fõ vá ro si Esze Ta más
Gyer mek ott hon ban tölt be ne ve lõ ta ná ri ál lást. Mint ed dig is
min dig, ki ál lí tó fa lak ra ke rül nek ké pei Ba da csony to maj ban,
Bu da pes ten, Pilisvörösváron, a deb re ce ni Nagy temp lom Kál -
vin ter mé ben, Po rosz lón és Do ro gon.

Az öt ve ne dik szü le tés na po mon (2000 már ci u sá ban) sze ret -
te im együtt ün ne pel tek ve lem ju bi le u mi tár lat so ro za ta i mon.
Szé pen meg ren de zett ki ál lí tá sa im vol tak Pilisvörösváron, Száz -
ha lom bat tán és Po rosz lón. Vi szon zá sul csend éle te im mel kö -
szön töt tem a kö zön sé get.

Öt ven éve sen kel lett rá jön nöm, hogy amit ed dig csi nál tam,
na gyon ke vés, túl sok évet pa za rol tam el. Túl sá go san is ön fe -
jû va gyok, mert azt gon do lom, hogy minden nek úgy kel lett
tör tén nie, ahogy tör tént.

Egy re sú lyo sabb prob lé mák kal küsz kö dõ há zas sá ga
2001-ben fel bom lik. Az ilyen kor el ke rül he tet len gon dok mel -
lett elõ nyé re szol gál, hogy al ko tó- és élet ere je sza bad dá vá lik,
s ez a vá lást kö ve tõ mû ve in vis  sza is tük rö zõ dik. Bol dog ság
szá má ra, hogy férj hez megy le á nya, és meg szü le tik el sõ uno -
ká ja.

Mun ka he lyén, a gyer mek ott hon ban már kép zõ mû vé sze ti
kört ve zet, nyá ron pe dig gyer mek al ko tó tá bort a Sza lon na
köz ség mel let ti Rakaca tó nál.

Életébe be kö szönt a sze re tet, s ve le a sze re lem is. Meg ta -
lál ja éle tét és al ko tó mun ká ját egy aránt se gí tõ pár ját a mû vé -
szet ba rát nagy vá ra di csa lád ból szár ma zó Nagy Gy. Tün de
sze mé lyé ben. Köz ben – nagy fáj dal má ra – vég sõ bú csút kell
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ven nie éle tét sze mé lyes pél da adá sá val is vé gig kí sé rõ édes -
ap já tól.

Nap ja ink ban fel vált va él Bu da pes ten és Pilisvörösváron,
ahol tisz te let be li tag ja a „Pi li si Alkotó Kap tár Egye sü le t ”-nek.

Ké pe it leg szí ve seb ben a Ti sza-tó nál Po rosz lón, és itt, a
szá má ra min dig is újabb és újabb ih le tet adó kis vá ros ban, an -
nak szép fek vé sû kör nyé kén al kot ja. Mû ter me is itt van.

Pócsi János

(A dõlt be tûs sze mel vé nye ket Cserõháti Ko vács István:
„A va ló ság és a hû ség keresztje"c. ön élet írá sá ból idéz tem,
me lyet az itt sze rep lõ fo tók kal és do ku men tu mok kal együtt a
mû vész bo csá tott ren del ke zé sem re. –  Pócsi Já nos)
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Cserõháti Kovács István festészete

A mö göt tünk ha gyott év ez red utol só szá za da a kí sér le te -
zés, a ha gyo má nyok tól va ló el sza ka dás ko ra volt.

A fes tõk kü lö nö sen szí ve sen bon tot ták meg a „tör vényt”, s
mi vel a klas  szi kus avantgard moz gal mak tör té ne te a szá zad -
kö zé pen le zá rult, a „fin de siecle” idõ szak ára már Chirico,
Schmitt-Rotluff, Kandinszkij, Kas sák, Klee szá mít klasszikus-
nak. A szá zad vég mû vé sze tõ lük me rít, az õ mun kás sá guk az
eta lon, õk a min ták (v. ö.: poszt mo dern, transzavantgard). Ha
a mai fes tõ ré gi ko rok hoz nyúl vis  sza, Caravaggio vagy
Hogarth pa ra frá zi so kat fest (Csernus Ti bor). A re a lisz ti kus ha gyo -
mány alig van je len. Va ló szí nû leg en nek egyik oka az úgy ne ve -
zett szo ci a lis ta re a liz mus (mely mi az más ál ma ink ban se jöj jön
elõ…), s amely tõl Cserõháti Ko vács Ist ván fes té sze te igen-igen
tá vol áll. Pe dig az õ pik tú rá ja re a lisz ti kus, ám in kább a XIX. sz.
ér zé keny, ben sõ sé ges re a liz mu sá ra megy vis  sza, sok kö ze van
Barbizonhoz, ahol ma gyar mes te rek is dol goz tak (Paál Lász ló),
s ahol az 1910-es évek ben szá mos ma gyar mû vész állt meg ha -
tot tan Jean-François Millet mû te rem-kuny hó ja elõtt.

Cserõháti sze mé lyes kö tõ dé sû tá jai a „paysage” in tim tar -
to má nyá ba he lyez he tõk el, pan te isz ti kus, fi nom táj ké pek
ezek, ahol még staf fázs-fi gu rá ra sincs szük ség: a táj ban Is ten
és em ber is je len van. Po rosz lón és kör nyé kén (a szü lõ föl-
dön) ké szült mun kái a fes tõi ér té ke ken kí vül más eré nyek kel
is bír nak. Ke vés vi dék- és élet for ma vál to zott an  nyit, mint ép -
pen ez. A Ti sza-tó át ren dez te a tá jat, a ha gyo má nyos ti szai
ha lá szat sem a ré gi már, Cserõháti mû vei ilyen for mán et nog -
rá fi ai, kultúrhistóriai ér ték kel is bír nak (Po rosz lói táj – 1999,
Cserõ há ti táj – 1999, Po rosz lói ha lász – 1992).
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Rit kák – de igen fon to sak – azok a táj-, il let ve vá ros ké pek,
ahol a fes tõ ki csit tá vo lo dik a natúrától, s ame lyek ben egy faj -
ta de ko ra tív, szer kesz tõ  szán dé kú at ti tûd mu tat ko zik meg. E
mû vek ar che tí pu sa it a nagy bá nyai „neósok”, a Pá rizst meg járt
nem ze dék fõ mû ve i ben lel het jük fel. A sor ból bát ran ki emel -
het jük a Du nán tú li ut ca rész let (1987) vagy a Po rosz lói ker tek
alatt (1988) cí mû opuszokat. De e kör be tar toz nak a ki fe je zet -
ten ko lo ris ta vi rág csend éle tek is, me lyek azt bi zo nyít ják, hogy
ba ná lis té mák is le het nek fes tõ i leg fon to sak, ér de ke sek. 

Kü lön mû cso por tot ad nak Cserõháti port réi. 1975-ös és
1990-es ön arc ké pei a pszi cho lo gi zá ló port ré szép pél dái.
Elõbbin a ré vü lõ, be fe lé né zõ fes tõ mu tat ja meg ma gát, az
utób bin a szú rós te kin te tû, a vi lág dol ga it már jól is me rõ (ta -
lán ki csit szkep ti kus?) mû vész néz szem be a szem lé lõ vel.

Mind eköz ben szá mos ka rak te res port rét fes tett és raj zolt
szá má ra ked ves sze mé lyi sé gek rõl, me lyek kö zül most csak
az édes ap já ról ké szül tet emel jük ki (Édes apám port ré ja,
1990). Id. Ko vács Kár oly az egye nes de re kú pa raszt em ber,
aki a haj da ni nép fõ is ko lai moz ga lom nak je len tõs sze mé lyi sé -
ge, s több ilyen ta nul mány bölcs szer zõ je volt (s aki nek asz -
ta lá nál e so rok szer zõ je is kel le mes órá kat tölt he tett), a fes tõ
szá má ra élet mo dellt je len tett. Szak ma i lag pe dig a Glatz-
tanítványként Pá rizst, Nagy bá nyát meg járt, majd Deb re cen -
ben le te le pe dett Félegyházi Lász lót kell meg em lí te nünk, akit
Cserõháti Ko vács Ist ván mes te ré nek, men to rá nak tart. No ha
Félegyházi nagyívû pá lyá ja a Ró mai Is ko lá tól a lí rai abszt rak -
ci ó kig sok fe lé moz dult, Cserõháti tõ le a ter mé szet el vû pik tú ra
sze re te tét szív ta ma gá ba, a natura artis magistra örök ér vé nyû
szel le mé ben.

Hann Fe renc
mûvészettörténész
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Levél Cserõháti Kovács Istvánnak

„A festõ láttat bennünket, és kérdéseket tesz fel a szemnek!”

(Paul Éluard)

Kedves István!

Sok-sok he te már, hogy azon gon dol ko dom, mi lyen for mát
is vá las  szak, hogy mû ve id rõl, azok ke let ke zé sé rõl, s leg fõ -
kép pen ró lad, ma gad ról mi nél töb bet el mond jak e könyv lap -
ja in? 

Ír jam meg élet raj zo dat, s il luszt rál jam mû ve id del? Be szél -
ge té sünk so rán ma gad mond tad el, hogy kü szö bön áll a té -
ged be mu ta tó bio grá fia, me lyet ba rá tod dal, Kotsis Sán dor ral
együtt ké szí te tek. 

Mu tas sam be mû ve i det, mint ha egy kép ze let be li tár la ton
jár nék? Ez már kicsit jobban tetszene, de azonnal elém vil-
lannak, amiket olvastam: sok-sok kiállításod megnyitóját, s az
ezeken elhangzott bemutatásokat, megnyitóbeszédeket. Eze -
ket e té ren ná lam sok kal ott ho no sab ban moz gó, fel ké szül -
tebb szak em be rek: mû vé szet tör té né szek, írók, más mû faj be -
li mû vész em be rek tar tot ták, ve zet ték. Han gom, szak mai
tudá som nem ér het fel hoz zá juk.

Ist ván! Kér lek, ne ha ra gudj, hogy le ve let írok! Ezt a ma gam -
faj ta, a mû vé szet ér té ke it „csak ” sze re tõ em ber is meg te he ti,
hoz zád-ró lad szól, és ta lán köz vet le nebb, sze mé lye sebb is.       

Sze mé lye sen csak né hány al ka lom mal ta lál koz tunk, s
még is: ha te le fo ná lunk, le ve le zünk, úgy ér zem, már évek óta
is mer lek. Hon nan ez az ér zés?
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Ahogy fut nak a be tûk, egy re tisz tább, hogy eh hez két do -
log kell: az em ber, az az Te ma gad, más részt sok év alatt
meg al ko tott mû ve id. Utób bi ak rész ben már em lé ke im fa lán
függ nek, más részt – há la a tech ni ká nak – egyet len kat tin tás ra
elém tá rul hat nak.

Ar co dat már ré gebb rõl is me rem. Elõ ször vá ro sunk,
Pilisvörösvár lap já nak né hány év vel ez elõt ti szá má nak cik ké -
ben lát tam. Itt két ar cod for dul fe lém: egy ön arc ké ped és egy
fény kép. Utób bin Sü tõ And rás ról ké szí tett gra fi ká dat mu ta tod.
Már is két em be ri te kin tet, mon da ni va ló néz szem be ve lem.
Mind ket tõ baj szos-sza kál las, az ar cod ból csak a leg fon to sabb
rész le te ket lát tat ja. Szá mom ra ezek kö zül a szem az el sõ. A
fest mény-szem kér dõ, ku ta tó, tá vol ba te kin tõ, vib rá ló. Ön ma -
gá ban ku tat kis sé gya na kod va, az em ber ben a vég te lent. A
fo tó-sze mek nyu god tak, szin te hív nak: „Gye re, nézz ide! Ne -
kem ezt az ar cát ad ta em lék be Sü tõ. Mit szólsz hoz zá?”

Jó fes tõ vagy! Ezt már so kan és so kat le ír ták. Írók, mû vé -
szet tör té né szek, új ság írók. Egyi kük nek szak ér tel me, szak tu -
dá sa, má si kuk nak hoz zád fû zõ dõ ré gi, ta lán gye rek- és if jú ko -
ro tok is me ret sé ge ad több, mél tóbb jog cí met, s fõ képp esz -
kö zö ket, hogy be szél jen, be tûk ké, mon da tok ká for mál ja ró -
lad, al ko tá sa id ról eszé be ju tó gon do la ta it.

És itt új ra csak erõt vesz raj tam a két ke dés. Mit te he tek
még én ezekhez…? 

Né zem több ször is egy más után ké pe i det, és rög tön az
ele jén úgy ha tá ro zok: szép do log ugyan a rend, de nem aka -
rom most idõ sor ba ál lí ta ni õket. Vá rom ugyan, hogy el küldd
ke let ke zé sük éve it, de most még nem is hi á nyo lom iga zán a
szá mo kat. Sza ba dabb így min den; az idõ rend sem ál lít kor lá -
tot a gondolatoknak…

Az el sõ be nyo má sok fon to sak, s nem kön  nyen vál toz nak
meg. 

Mind járt az el sõ: nem lá tom té mák so ka sá gát ké pe i den.
Nem ér zé ke lem iga zán hos  szas út ke re sés le nyo ma ta it sem.
Ké pe id még to váb bi egy-két át te kin tés után sem lát tat tak ve -
lem szen ve dést – sem éle ted ben, sem mû vé szi pá lyá don.
Azt hi szem, a jó mû vek – s nem csak a ké pek ál ta lá ban –

130



elõbb sze mér me sen el rej tik a bút-bajt, még tán az örö möt is,
el az éle te ke reszt út ja in eset leg bi zony ta la nul kör be te kin tõ
em bert. Mind ezek csak ké sõbb buk kan nak elõ a né zõ, a be -
fo ga dó elõtt – igaz, hogy ak kor már jó val na gyobb erõ vel. 

Egé szen bi zo nyos va gyok ben ne, hogy al ko tá sa id a ter -
mé szet, a NATURA kö ré gyûl nek – a tá jak, a vi rág csend éle tek,
de leg fõ képp: az em be ri ar cok! E fel fe de zést csak meg erõ sí -
tet te sze mé lyes ta lál ko zá sunk: be széd mó dod, hang erõd,

gon do lat fû zé sed, egy ál ta lán a tõ led ér ke zõ ki su gár zás. A ma -
gyar Al föld kö ze pé rõl, a Ti sza men té rõl, Po rosz ló ról jöt tél.
Nem hasz ná lod az ot ta ni táj szó lást, de meg tar tot tad sza va id
mon dá sá nak ízét, azt a hang lej tést, hang sú lyo zást, mely nek
hal la tán - biz tos va gyok eb ben – az or szág min den faj ta em be -
re ma ga kö zül va ló nak érez. Ez utób bi le het tán az oka, hogy
ár nya la tát sem lá tom port ré id ar ca in pó zo lás nak, tet te tés nek,
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mû vi nek. Meg nyi tot tad eze ket az em be re ket (ön arc ké pe i den
pe dig ma ga dat), hogy lát hasd és lát tat hasd õket azok nak,
akik. Hogy ez meg tör tén hes sen, úgy kép ze lem, még jó elõbb
be szél get ni kell ve lük, vagy – még in kább – rég rõl kell is mer -
ni õket. Ha nem is sze mé lye sen õket, ma gu kat: ap ju kat-any -
ju kat, kör nye ze tü ket, há za i kat, szo ká sa i kat. 

Ez a mon dat jut eszem be, mi kor el né zem az idõs, faludbeli
ci gány em ber dur va vo ná sa it, ke mény, sö tét szí nek kel meg -
fes tett arc re dõ it, üre ge i be ve szõ sze me i nek ké kes-szén fe ke te
csil lo gá sát. Nem lát ni ben nük az ide gen re va ló rá cso dál ko zás
ár nya la tát sem! Nem a „fes tõ úr” elõtt ül; föl di je ve ti vá szon ra
vo ná sa it. 

Má sik arc: a már nem fi a tal mun ka nél kü li té to va, jö võt-
nem lá tó te kin tet tel néz va la ho vá a mö gü led-lent rõl elé sö tét lõ,
bi zony ta lan jö võ be. Szin te mind egy szá má ra, ki is a fes tõ, de
el fo gad ja! Meg is szó lal hat na tán, de mi nek? Meg hall gat ja va -
la ki? Sze me, tar tá sa be szél he lyet te.            

Há rom fé le fõ té mát lá tok leg in kább, ha ed di gi mû ve i det vé -
gig so ro lom: ön arc ké pek-port rék, csend éle tek és táj ké pek néz -
nek rám-ránk, pi hen te tik, nyug tat ják te kin te tün ket, éb resz tik
fel meg is me rés-vá gyun kat. 

Az tán per sze, van még egy-két, ezek tõl el té rõ mo tí vum is!
Fel vil la nyo zó, tit ko kat rej tõ, iz gal mas kép a Salome. Égõ vö -
rös, vi lá gí tó sár ga, fe ke te mo tí vu mok ug ra nak sze mem elé,
ha eszem be jut a le vá gott, s már tál cá ra tett fe ke te baj szos-
sza kál las Ke resz te lõ Já nos-fe jet (mi cso da ha son ló ság egyik,
jó val ké sõb bi ön arc ké ped del!) ke gyet len-ha tal mas ív ben ma -
gas ba len dí tõ as  szony alak. Ez az elõ rob ba nó ki fe je zés vágy
sze mér me sen rej tõz kö dik min den más ké pe den. Jó val ké -
sõbb tud tam csak meg, hogy el sõ fest mé nye id egyi ke ez; s
itt és most fon tos sá vált egy pil la nat ra az idõ! Gon do la tok so -
rát in dít ja el: va jon mi ket lát hat nánk ma, ha ez a mû vé szi irány
erõ sebb ke zek kel ve zet té ged to vább?

En nek a ki fe je zés mód nak le tisz tult to vább élé sét leg erõ seb -
ben ön arc ké pe i den ér zem. Ezek több sé ge olaj-vá szon fest -
mény, de pasz tell is van köz tük. Tü kör mind – de nem csak
ne ked: a né zõ nek is. Bi zony, nem vagy el né zõ ma gad dal
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szem ben! A fest mé nye ken a sok víz szin tes-füg gõ le ges, ke ve -
sebb fer de, de mind vé gig rö vid ecset vo nás, a sok ré te gû fes -
tés fe dõ szí ne i nek fér fi a san ke mény, igen-nem éles sé ge su -
gall ja, hogy nem kön  nyen nyíl tak a Kék sza kál lú-ka puk. S ami
oly kor a leg ne he zebb: bi zo nyá ra Ju dit sem volt min dig ott,
hogy vissz hang ja le gyen a mély rõl elõ tö rõ kínoknak…          

Egé szen más gon do la tok vesz nek kö rül, mi kor gra fi ká id ra
esik te kin te tem. Itt a Te, az az a fes tõ mû vész Ist ván ön ki fe je -
zé se hát tér be áll, s fel ra gyog a so kak ál tal, vagy a fõ képp ál -
ta lad is mert, be csült és sze re tett em ber (édes apád).  Ko rom -
nál fog va, s há la könyv nek – rá di ó nak – té vé nek – hang le mez -
nek, ha nem is sze mé lye sen, de is me rem leg több mo del le -
det. Ér de kes: ró luk nem fest mé nye ket, pasz tel le ket ké szí tet -
tél, s még sem hi szem, hogy ez ok nél kü li. Ért he tõb bé vá lik
így a pil la nat, s a pil la nat ban tes tet öl tõ idõt len ség. Né gyet idé -
zek meg kö zü lük: Sü tõ And rás so kat meg élt, sze lí den szi lárd
aka rat tá ne me se dett böl cses sé gét, Szakonyi Kár oly iró ni á ra
min dig kész, eszes, éles te kin te tû ös  sze fo gott sá gát, Vass La -
jos bölcs, ba rá ti an hu nyo rí tó, élõ-ter mõ föld ih let te „min den lá -
tá sát” és Es ter házy Pé ter né hány vo nás sal pa pír ra ve tett vir tu -
óz in tel lek tu sát. Sze re tem eze ket az arc ké pe ket, de ugyan így
a töb bi e ket is, mert mind egyi ken an  nyi, s csak an  nyi rajz vo -
nást lá tok, amen  nyi élet re kel té sük höz, mû vé szi-em be ri jel le -
mük vis  sza su gár zá sá hoz szük sé ges. Nem töb bet és nem is
ke ve seb bet!

Csendéletek… A ter mé szet meg an  nyi ki ra ga dott, pi ciny,
sok szí nû sze le tei! Vá zá ba, szo bá ba, asz tal ra va rá zsol ják a
me zõk, ker tek szí ne it, il la ta it. Tud juk: ti tok ban már ha lot tak,
de az utol só fel ra gyo gás, a sok fé le vi rág szo ros, egy más mel -
let ti színkavalkádja, a zöl dek ár nya la ta, for má ja szá za dok óta
ih le ti meg a fes tõ ket, s hál' Is ten nek, Te sem ma radsz ki so -
ruk ból. Sej tem, nem min dig tu da tos az ak kor esz kö zül hasz -
nált, s épp ar ra a pa rá nyi élõ cso port ra, an nak meg fes té sé re
al kal ma zott fes tõi mód sze red, de én mind egyik nél épp oda -
va ló nak ér zem. Nem me rü lök be le, mi ért. Nem tisz tem, nem
is ke nye rem. Csak úgy tet sze nek. Gyö nyör kö döm ben nük,
szin te ér zem il la tu kat, fél tem õket az el mú lás tól. Ez elég is… 
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Mint va la mi ínyenc, utol já ra ha gyom a táj ké pe i det. Eb ben
már sze re pe van an nak is, hogy so kat en ged tél meg lát nom
éle ted fo lyá sá ból, vi ha ra i ból, csen des víz tük re i bõl. Már nem
ál lok el len a rend nek, az idõ fo lyá sá nak, mely vé gül úgy is
gyõ ze del mes ke dik min de nen.

Ma gam e fest mé nye id nek két vo nu la tát lát tat nám. Ha van
több is, eze ket ké pe id ön ma guk úgy is kü lön vá lo gat ják a fi -
nom rész le tek iránt fo gé ko nyabb szem lé lõ szá má ra. Tu dom,
hogy éle ted pa tak med re ré geb ben bi zony kö ve sebb-szik lá -
sabb volt. Sza kí tás ba me ne kü lõ há zas sá god fel bom lá sa elõt -
ti évek ben ké szült táj ké pe id mind egyi kén va la hol mé lyen, a
vá szon és az el sõ fel vitt fes ték ré teg ér zé keny ta lál ko zá sá nál
érez he tõ va la mi vib rá ló nyug ta lan ság, zak la tott ság. Ez azu tán
egy re-más ra erõ sö dik, ahogy a szí nek egy más ba fo nód nak.
Az an  nyi ra sze re tett ter mé szet irán ti alá za tod vé gül le gyõ zi a
fes tõ esen dõ en em be ri lel ké nek há bor gá sát. El fe di tán még
az ér tel met len, a tes tet-lel ket meg gyöt rõ, na pi fog lal ko zá sod
so rán hal mo zó dó ilyen-olyan vi ták za ját is… Még sem hall gat
a mély, s sö tét ár nya la tok ban, nyug ta lan ecset vo nás ok kal fel -
nyo mak szik a vá szon ra – ha aka rod, ha nem!

Gyö nyö rû szín- és for ma gaz dag sá gú ké ped, a Ti sza-tó Po -
rosz ló nál (2002) – mi kor még épp hogy csak túl vagy a rossz
ál mo kon – su gá roz za azt, ami rõl az imént ír tam. Olyan bé kés
ez a táj! De a víz és az ég kék je-zöld je (kék és zöld; mind ket -
tõ ezer nyi ár nya lat ban) nyug ta lan. Ké szül va la mi oda lenn és
fenn, va la mi rossz, va la mi fe nye ge tõ! 

Ér de kes most rá te kin te ni egy olyan kép re, mely hez han gu -
la tá ban ha son lót ugyan ke res tem, de nem lát tam. Ez a „Po -
rosz lói ker tek alatt” 1990-bõl. Ut ca rész let, me lyet iga zán csak
a ház te tõk me leg vö rös bar ná ja je lez, kö zé pen zöl del lõ-vö rös -
lõ bok rok kal. S mint ha ezt a csen des, me leg bé két kés sel
met sze né át va la mi: az elõ té ri fák ko pasz, levéltelen ágai szin -
te be le szú ród nak a hát tér-ég bolt bal ol da li sö tét jé bõl élénk fe -
hér be vál tó, fé lel me tes kontúrjába… Sú lya, kér dõ je lei van nak
en nek a kép nek. Mi re gon dol hat tál, mi kor fes tet ted?

Él mény együtt szem lél ni há rom fest ményt: a 2002-es
„Tisza-tó Poroszlónál”-t és az idén, te hát 2008-ban fes tett
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„Alföl di táj” és a „Pir ka dat a Ti sza-tó nál” cí mû ké pe ket. Utób bi
ket tõ szín vi lá ga nem ke vés bé gaz dag, mint az el sõ. Min dent
elénk tár nak az ég rõl, an nak fel hõ i rõl, táj ról, víz rõl, de meg -
sze lí dül tek, egyirányúbbá vál tak a vo na lak. Va rázs ütés re el -
tûnt a há bor gás a víz fel szín alól, já té kos sá csen de sül tek a
nyug ta lan felhõk… Rend ben vagy! Már van tár sad. Se gí tõ-tá -
mo ga tó Tün de-Ju di tod már mel let ted van! Együtt áll tok a ka -
pu elõtt…

Szí ve sen ír nék-be szél nék még ró la, mint szól nak hoz zám,
amint so rol nak elõt tem más ké pe id, de vé gül már csak egy -
rõl szó lok: ar ról, ami mind kö zül a leg elõbb meg fo gott. Ez a
„A Tisza-tó té len”. Mi ért? Ta lán ma gya ráz za most egy kis hét -
köz na pi vil la nás az igaz mû vé szet sok év ti ze den át íve lõ
hatását…

Az Al föld ön nõt tem fel ma gam is. Ma sem tu dom mi ért, de
ti zen éves gye rek ként szo ká som volt, hogy még a met szõ té -
li hi deg ben is oly kor ke rék pár ra ül tem, és Sze ged rõl át ke re -
kez tem Hód me zõ vá sár hely re – kü lö nö sebb cél nél kül, ta lán
egy idõ re kö rül vé tet ni ma gam a vég te len sík ság gal. Az út
men tén a táj ban a víz ki vé te lé vel min den ott volt, ami az em -
lí tett ké pe den is. Már-már e té li utak nak csak tá vo li em lé ke de -
ren gett elõt tem en  nyi idõ el tel té vel. De nem ré gen, kö zel öt ven
év után, s ké ped lát tán vil lant át ben nem, hogy az a szür kés -
zöld fel hõ-hát tér bõl elõ tû nõ, der medt-ró zsa szín ég bolt csík
(igen, az…!) ezt az em lék-tá jat az azo nos ság kris tály tisz ta sá -
gá val a fe le dés leg mé lyé bõl itt, be lül új ra fel vil lan tot ta, és im -
már ki tö röl he tet le nül. Csak vér be li, „lát ta tó” fes tõ mû vé nek si -
ke rül het ez, leg alább is azt hi szem! Kö szö nöm ne ked!

Be fe je zem, Ist ván! 
Le ve lem vé gén kí vá nom, hogy még na gyon sok, és ha -

son ló an tisz ta, õszin te mû vel gyö nyör köd tess ben nün ket!

Ba rá ti kéz szo rí tás sal:

Pócsi Já nos  
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144

Berecz András ének-
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