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Beszélgetés Zsombori Erzsébet festőművésszel, könyvillusztrátorral

Akit az erdélyi táj mindig elvarázsol

– Édesapja híres ügyvéd 
volt, de el kellett hagynia 
Kolozsvárt. Milyenek vol-
tak a gyermekévek?
– Gyermekkorom nem volt fel-
hőtlen. Édesapámnak, Zsombori 
Lászlónak, az egykori kolozsvári 
ügyvédnek politikai okok miatt a 
40-es évek végén el kellett hagy-
nia a várost, vidéken talált mene-
déket. Tanító lett Bonchidán, ahol 
én születtem. Később továbbván-
dorolt a család, apám tanári dip-
lomát is szerzett, én egyre többet 
voltam Kolozsváron Buba nagy-
nénémnél, nagyszüleim egyko-
ri otthonában. Bubának nem volt 
gyereke, gyerekeként kezelt, ne-
velgetett. Tizenegy évesen vál-
laltam a bentlakást, csak hogy 
Kolozsváron tanulhassak. Érzé-
keny, csendes, kissé félénk vol-
tam. Izgatottan vártam a hétvé-
geket, hogy Bubához mehessek, 
ahol jól éreztem magam a ze-
ne világában, műtermi hangu-
latban. A nyári vakációkat falun, 
Magyarszarvaskenden töltöttem, 
a minket körülölelő természet 
szépsége, közelsége, szüleim 
szeretete erőt adtak egy életre.

Buba néni lakásának ajtaja 
mindenki előtt nyitva állt. Oda 
jártak a kolozsvári művészi vi-
lág jeles képviselői: színészek, 
zenészek, írók. Én voltam a ká-
véfőző lány, akit szerepeltettek 
is, verset mondtam. Buba szí-
nes egyéniség lévén vonzotta az 
embereket: koncertek, improvi-
zált bulik, találkozások színhe-
lye volt a lakás. Megfordult a la-
kásban Vonica Lucia, Thuri Er-
zsébet, Ruha István, Márkus Al-
bert, Vitályos Ildikó, Dorián Ilo-
na, Palocsay Zsiga, Kabán Jós-
ka, Kocsis István, Veres Zoltán, 
Selmeczy György és még sokan 
mások a művészvilágból.

– A felsoroltak között van 
színész, zenész, író, fotós, 
énekes. Ez döntően befolyá-
solta a pályaválasztásban?
– Természetes következménye 
volt ennek a légkörnek, amely-
ben voltam, hogy művészeti pá-
lyára lépek én is.

– Előbb a színház világával 
kacérkodott.
– Nagynéném, Póka Zsombori Er-
zsébet – a már említett Buba né-
ni – festőművész és operaénekes 
a kolozsvári Stúdió Színpad felé 
irányított. Fel is vettek a Palotába, 
ahogy akkoriban az épületet ne-
veztük. Bisztrai Mária és Horváth 
Béla színművészek felvételiztet-
tek 1965-ben. Két verset mond-
tam el, és énekeltem. Gimnazis-
taként kerültem be, fiatalként 
felnéztem nagy tudású rende-
zőinkre és büszke voltam, hogy 
egy színpadra léphettem például 
Banner Zoltánnal vagy Csíky Ibo-
lyával, akik később jelentős pá-
lyát futottak be. A későbbiek fo-
lyamán Banner Zolival iskolákba 
és vidékre jártunk verseket mon-
dani. Azóta is szívügyem a vers-
mondás. A stúdióban házasságok 
is születtek, az enyém is. Dusa 

Ödön révén ismertem meg fér-
jemet, Mayer Attilát, aki egyete-
mistaként járt a stúdióba. Testvé-
rem, Mária is itt találkozott férjé-
vel, Katona Pállal, aki a zenekar-
ban játszott.

– Miért maradt abba a szí-
nészkedés?
– Korán férjhez mentem, majd kö-
vettem orvos férjemet a Szilágy-
ságba, így megszakadt a stúdió-
beli szereplésem. De a mai napig 
álmodom a színpaddal. Csodála-
tos évek voltak.

– Hogyan váltott végül a 
képzőművészetre?
– A színészetnél is nagyobb 
szenvedélyem volt a festés. Fe-
lejthetetlen találkozásom volt 
még a stúdiós időkben Valer 
Vasilescuval, akit a Volpone cí-
mű előadásunknak díszletterve-
zőjeként ismertem meg. Akkori-
ban fordultam a képzőművésze-
tek irányába, szakmai dolgokról 
faggattam. Miután nem sikerült 
az egyetemi felvételim, verseny-
vizsgával reklámfestő lettem. Be-
leszerettem ebbe is. Nagyszerű 
kollegáim voltak – akik Kolozs-
váron grafikán, festőszakon, tex-
tilen végeztek –, sokat tanultunk 
egymástól. Közben két évig díszí-
tőművészetet is tanultam.

– Első kiállítására miként 
emlékszik?
– A Stúdió 51 szervezte 1976-
ban, akkor Mária húgommal 
együtt állítottunk ki, majd 1979-
ben a kolozsvári Filo Galéri-
ában volt tárlatom. Zilahon a 
Szilágy Megyei Képzőművé-
szek csoportjának tagjaként ál-
lítottam ki évente.

– Sikeres pálya elé nézett, 
mégis kitelepedett Ma-
gyarországra. Mi volt en-
nek az oka?
– 1987-ben települtünk át Ma-
gyarországra, akkor már két 
gyermek édesanyja voltam. Nagy 
vágyaim nem voltak, sem a hír-
név, sem a pénz, sem a luxus nem 
vonzott, de szerettem volna egy 

szabadabb, élhetőbb világban 
őszintén élni.

– Nem okozott törést az át-
telepedés?
– Nagyot nem. 1989 őszén az új-
ságot olvasva tudtam meg, hogy 
erdélyi művészeket várnak a 
Wekerle-telepre Makovecz Imre, 
Beke Pál kezdeményezésére. Ek-
kor alakult meg a Kós Károly Céh 
Budapesten, és kiállítási lehető-
séget nyújtott. A Budai várban, a 
Kulturinnov Galériában is bemu-
tatkozhattam selyemfestménye-
immel. Ez a megnyitó emléke-
zetes maradt, ott volt Makovecz, 
Beke Pál, Péterffy László és sok 
más kolléga. Később galériát nyi-
tottam, ez 12 évig működött, egy 
ideig Szentkirályi Aladár hege-
dűművésszel vezettük.

– Nagyon sok kiállítása 
volt. Melyek az emlékeze-
tes helyszínek?
– Rengeteg meghívást kaptam 
kiállításokra. Ha összeszámo-
lom, már 200 egyéni tárlat körül 
tartok itthon és külföldön egy-
aránt. Minden kiállításra komo-
lyan készültem akár iskolában, 
akár a New York-i Magyar Fő-
konzulátuson került sor rá. Ez 
utóbbi helyen 1996-ban Kalmár 
Jánossal és Szenczy Zoltán Ko-
lozsváron végzett grafikussal 
az október 23-i ünnepségen kép-
viseltük Magyarországot. A ké-
sőbbiek folyamán még nyolc al-
kalommal repültem át az óce-
ánon, de megnyílt az út Euró-
pa felé is… Emlékezetes marad 
számomra egyetlen közös kiál-
lításom P. Zsombori Erzsébet-
tel, azaz Buba nénémmel. Ne-
kem az a hazatérést is jelentet-
te 1994-ben, hiszen egykori isko-
lámban, az Apáczaiban tartot-
tuk. Zsúfolásig megtelt a díszte-
rem. Másnap tévéfelvételt készí-
tett velem Csép Sándor és Kabán 
József. Ültem a régi osztályom-
ban, a régi padomban, nyár volt, 
nyitva volt az ablak, berepült egy 
galamb. Végigugrálta a padokat, 
röpködött. Ott volt Marton Li-
li, azt mondta, ez égi jel. Én hi-

szek ebben. Talán mégis akar 
engem Kolozsvár? Annyiszor el 
kellett hagynom, hogy azt hit-
tem, nem akar.

– Festőművész lánya Svéd-
országban él. Oda is eljutott 
művészete?

– Mayer Hella lányommal Stock-
holmban szerveztünk tárlatot, 
témája a tél volt. Felolvastuk, 
hogy íróink – Márai, Petőfi, Bo-
dor Ádám, Wass Albert – hogyan 
írják le a telet. Bevontuk az olva-
sásba a vendégeket is. Hatalmas 
siker lett.

– Majdnem negyed századig 
állandó kiállító volt a Budai 
Várban…
– A vár nagy kihívást jelen-
tett: megújulni, pörögni, jelen 
lenni. Barátságok születtek, a 
Stróbl család leszármazottainak 
könyvbemutatóját például a galé-
riában tartottuk felidézve Stróbl 
Alajos alakját.

– Végül Budapest belváro-
sában nyitott galériát. Mi-

lyen rendezvényeket szer-
veznek ott?
– Hella lányommal együtt nyi-
tottunk galériát Budapesten a 
Sütő utca 2. szám alatt. Állandó 
jellegű közös kiállításunk mel-
lett előadóesteket szervezünk, 
elsősorban Mohai Gábor, Dévai 
Nagy Kamilla, Rák Kati, Márai 
Enikő fellépésével. Könyvbemu-
tatókat is rendezünk, galériánk 
előadások helyszíne, és itt talál-
koztunk tavaly második alka-
lommal régi stúdiósokkal néhá-
nyan. Szívesen, szeretettel vál-
lalom ezt, mindig tele van a Sü-
tő utcai galéria: családias, bará-
ti a hangulat. Többnyire a Bel-
városi Művészeti Napok égisze 
alatt vagyunk jelen, de spontá-
nul is szervezkedünk. Decem-
berben például Mohai Gáborral 
rendeztük meg a Bemondók Ta-
lálkozóját.

– Hogyan vélekednek a kri-
tikusok?
– Az utamon mindig akadtak jó 
emberek, például Bodor Pál, aki 
sok kiállítást nyitott meg, szép 
cikkeket írt rólam Diurnusként. 
De szépen írt rólam Németh Jú-
lia, Marton Lili, Székely András 
Bertalan és még sokan mások. 
Nem szeretnék nagyképű lenni, 
nincs miért. Lehet, hogy szeren-
csésebb voltam, mint más, de ta-
lán felismertem idejében a lehe-
tőségeket és rengeteget dolgoz-
tam. Szeretetből.

– Hogyan fogalmazná meg 
ars poeticáját?
– Az erdélyi táj szépsége ma is 
elvarázsol: abból táplálkozom, 
azt festem meg. Érzéseket, han-
gulatokat festek. Zenét. A virág-
ban zene szól, a zenébe virágot 
képzelek. A bagoly néha szomo-
rú, madarak röpködnek a tájban 
kettesben, néha egyedül, magá-
nyosan. A köveknek lelkük van, 
élet van a füvek közt. A napra-
forgó a nap felé fordul, benne az 
élet spirálja. A tél tiszta, maku-
látlan, hó borít be mindent. Kísér-
letező alkat vagyok, kíváncsi, sa-
ját technikát alakítottam ki, idő-
vel kialakult a magam képi vilá-
ga. Mindig a természet ihletett, 
de volt idő, amikor az anyaságo-
mat éltem meg: nagyjából 80 ma-
donnát festettem.

NÁNÓ CSABA

Gyermekkorát egyfajta száműzetésben töltötte, mert édesapjának politikai 

okokból el kellett hagynia Kolozsvárt. Színésznő akart lenni, de végül más 

művészeti ágnál kötött ki. Lányával Budapest belvárosában alapított galéri-

át. Zsombori Erzsébet alkotásait elsősorban a természet ihleti.

Zsombori Erzsébet

Bonchidán született 1949. 
december 23-án. Főleg se-
lyemfestményeiről és könyv-
illusztrációiról ismert. Pályája 
elején alkalmazott grafikus-
ként indult, később festeni 
kezdett. Kiállítóművészként 
bemutatkozott Stockholm-
ban, Koppenhágában, Bécs-
ben, New Yorkban, Washing-
tonban, Londonban. Tagja a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületének.

Zsombori Erzsébetnek a szülői szeretet egy életre erőt adott

A kint és bent sorozat egyik darabja. Selyemfestmény vegyes technikával

„Lehet, hogy szeren-
csésebb voltam, 
mint más, de talán 
felismertem idejében 
a lehetőségeket 
és ren geteget dol-
goztam. Szeretetből.”




