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képzőművészet
BERDE AMÁL, A SZÍNÉRZŐ FESTŐ Szebeni Zsuzsa 
A női alkotók gyakran szo-
rulnak ki a kánonból a 
peremvidékre, valamiért 
kevesebb visszhang öve-
zi munkásságukat. Berde 
Amál a bájos kalotaszegi 
menyecskék festőjévé deg-
radálódott, ami bizonyos 
szempontból akár kiváltság 
is lehet, mert legalább nem 
illették a dilettáns jelzővel.

Ha összehasonlítjuk Berde 
Amál életművének recepcióját 
pályatársáéval, Nagy Imréével, 
meglepő aránytalanságokra de-
rül fény. Utóbbiról számtalan 
művészeti katalógus ad hírt, 
tanulmányok sorát olvashatjuk 
alkotásairól, képtár viseli nevét. 
A megjegyzés nem feminista tá-
madás Nagy Imre ellen, csupán 
példa arra, miként lehet megfele-
lően kezelni egy alkotói életutat, 
míg egy másikat háttérbe szorí-
tani. Berde Amálra nem emlé-
kezik képjegyzet, gyűjtemény, 
állandó kiállítás, monográfi a, de 
még egy árva emlékszoba sem 
maradt utána. 

 Berde Amál Kackón született 
1886. december 15-én, lelkész 
szüleinek második gyermeke-
ként, tanulmányait Nagyenye-
den kezdte, a tanítóképzőt Ko-
lozsváron fejezte be. Gergely 
Erzsébet, a Házsongárd Alapít-
vány elnöke közreműködésével 
„kölcsönkaptuk” lányától, a ki-
lencvenhat éves Dóczy Aglentől 
azt a dokumentumot, amely-
ből a gyermek Amálka leg-
nagyobb álmára derült fény: 
„hozzon az Angyalbácsi pem-
zlit s szépfestékeket.”

Korai naplóiból kiderül, fest-
ményeit időnként rossz jegyek-
kel is „jutalmazták”, amelyeket 
a kamaszodó Amália csüggedés-
sel fogadott, holott már az alsó 
tagozatban születtek olyan váz-
latai, amelyek a későbbi szín-
virtuózt sejtették. Az egy-két 
tónussal végigvitt, leheletfi nom, 
mégis merész akvarelljei a mai 
„ítészeket” is meglepik.

Szerencsére mindez nem tör-
te meg a pályát. Gyermekkori 
alkotásairól ezt írja: „… ma is 
csodálkozással néztem, hogy 
egy gyermeki elme hogy tud 
olyan összefüggő díszítő rajzo-
latot adni”. A tanítóképző befe-
jezése után Budapesten Kern-
stok Károlynál, majd Bécsben 
tanult 1910-ig, aztán visszatért 
Nagyenyedre, és házasságot kö-
tött Dóczy Ferenccel, aki mate-
matika-fi zika szakot és teológiát 
végzett Kolozsváron.

Amál 1910-ben mutatkozott 
be a nemzetközi közönség előtt 
egy Londonban rendezett kiál-
lítással, ezután számos tárlaton 
szerepelt képeivel, húgával, Má-
riával együtt. A Debsitz-iskolá-

ban folytatta tanulmányait, itt 
ismerkedett meg a német iskola 
új törekvéseivel. Miután haza-
tért, a nagybányai szabadiskolát 
látogatta 1914 és 1920 között. 

Ebben az időszakban rajzot 
is oktatott a nagyenyedi Beth-
len-kollégiumban, ahol férje ta-
nított, 1933–1937 között a kollé-
gium rektorprofesszora volt. 

1920-ban Nagyenyeden ren-
dezte meg első önálló kiállítá-
sát. Fontos eseménynek szá-
mított ez, hiszen a kisvárosban 
nem volt mindennapos egy női 
festő tárlata. Képein az erő-
teljes színvilág érvényesült. 
Posztimpresszionista vásznain, 
amelyeken elsősorban Erdély 
tájait örökítette meg, a tradi-

cionális perspektívának hó-
dolt. 1923-ban újra ellátogatott 
Münchenbe, majd visszatért 
Nagybányára, ahol részt vett 
a kolónia 1924-1925 telén ren-
dezett kiállításán, ekkor már 
önállóan dolgozó művészként 
volt jelen a festőtelepen. Amál 
igen jó barátságban volt Thor-
ma Jánossal, aki harmadik 
gyermeke keresztapaságát is 
elvállalta. Thormát egyik leg-
kedvesebb mesterének tartot-
ta, korrektúráit élete végéig 
őrizte, sokszor kérte tanácsát, 
tájékoztatta sikereiről. 

Berde Amál „gyönyörű szín-
érző tehetségét” Thorma János 
így jellemezte: „Vigyázzon is 
jól ezen különösen nagy ado-
mányára a természetnek, mert 
mindent megtanulhat a festő, de 
ezt az egyet nem igen lehet tanu-
lással elsajátítani senkinek, aki 
nem született ezzel.”

Érzékeny portréi a magyar 
művelődéstörténet remekei. 
Zsánerképein váltakozva pa-
rázslik az enyedi este a naran-
csos-lilás pompában tündöklő 
alkonnyal, lenyűgöző a Farkas 
utcai templom a pirkadat fé-
nyeiben, és az is, ahogy családi 
életének legmeghittebb pilla-
natait és az öregedés méltósá-
gát jeleníti meg. 

Berde Amál 1976. december 
12-én hunyt el Kolozsváron. 

Egy olyan monumentális, gya-
korlatilag feledésbe merült fest-
ményéről szeretnék részleteseb-
ben beszélni, amely elsősorban 
témája miatt kuriózum. 

A közel négyméteres alkotá-
son tíz alak látható: kilenc asz-
szony és egy kisbaba egy székely 

madonna karján. A helyszín va-
lószínűleg Székelyföld. A kép az 
1950–60-as években született, 
a kor mostoha ideológiái miatt 
címe: Munka és pihenés. 

 Ha életképként próbálnánk 
értelmezni, teljesen értelmet-
len és életidegen csoportosulás 
lenne. A szemlélőnek a székely 
asszonyok között feltűnik egy 
jellegzetesen XIX. századi feke-
te tafota selyemruhás, főkötős 
nemesasszony, aki a két háttal 
fordult asszonynak magyaráz: 
„Székely népemet én a fekete 
kötésű bibliához szoktam ha-
sonlítani, mely szerényen hú-
zódik meg környezetében, bár 
lapjai mögött az élet forrásai 
buzognak.”

A jelentős alkotást első ízben 
a Székely Nemzeti Múzeumban 
állították ki. 

A központi nőalak öltözékéből 
arra következtethetünk, hogy (fel-
csippentett szoknyáját előkelően 
tartja, kezében ott van a jellegze-
tes fekete kötésű biblia) nem lehet 
más, mint a múzeum alapítója, 
Csereyné Zathureczky Emília. 
Ezt hangsúlyozzák a különféle 
realisztikus megformálású, de 
kompozíciójukban sokkal inkább 
szimbolikus, néprajzi műfajokat 
alátámasztó tárgyak és a válto-
zatos, székely tájegységeket be-
mutató viseletekben megjelenít-
hető fi gurák is, ami szintén nem 
véletlen, hiszen ő a korszak egyik 
jelentős néprajzi elméletírója és 
gyűjtője is volt. 

A tárlat korábban a ma-
rosvécsi várban volt látható, 
szeptember elején a debreceni 
Református Kollégium Nagy-
könyvtárába vándorolt.

Rakják a kelengyét

Munka és pihenés




