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Nemes András Csaba kolozsvá-
ri képzőművész Őseink útján 
című kisplasztikai kiállítását 
nyitották meg Magyarország 
kincses városbeli főkonzulá-
tusán.

 » JAKAB MÁRTA

Nemes András Csaba kin-
cses városbeli képzőmű-
vész (portrénkon) neve nem 

hangzik túl ismerősen, inkább 
mostanság ismerkednek vele még 
a kolozsvári művészberkekben is. 
A tavalyi Kolozsvári Magyar Napo-
kon megnyílt első önálló kiállítása 
az Uránia-palotában nagy siker-
nek örvendett, s a tárlatot később 
a Donát úti református egyház-
község nemrég befejezett parókia-
épületének közösségi termében 
csodálhatta a közönség. Az akkori 
házigazda, Bibza Gábor esperes 
emlékszik, hogy Nemes Csaba je-
lezte, új utakat szeretne keresni, 
váltani akar, úgymond elindulni 
az ősök útján, amit ő pillanatnyi 
jó poénnak tartott csupán. S most, 
íme, még fél év sem telt bele, itt az 
új kollekció a kolozsvári magyar 
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Különleges kisplasztikákkal őseink útján

 » Szoborról 
szoborra haladva 
őstörténetünk 
s a honfoglalás 
legendáriumába 
röpíti a hallgató-
ságot a kiállítás.

konzulátus kiállítótermében. Pon-
tosan hét darab – mint tudjuk, a 
számmisztikának különleges szere-
pe van a mondák, mesék világában 
– 30–40 centiméteres égetett anyag-
szobrocska. Kecskés Tibor konzul, s 
egyben házigazda köszöntő szavai 

és Bibza Gábor felvezetése után 
Egyed Emese méltatja a munkákat – 
ha jól érzékelem a ritmusát, szabad 
versben, ahogy egy igazi költőhöz 
illik. Szoborról szoborra haladva 
őstörténetünk s a honfoglalás le-
gendáriumába röpíti a népes s vájt 
fülű hallgatóságot, de jóval odébb 
is, hiszen Héphaisztosz, a görög 
mitológia tűzistene, minden mes-
teremberek védelmezője mindegyre 
visszatérő motívum lírai hangvételű 
bemutatójában. Megidézi a sámá-
nizmus hiedelemvilágát (Monyók), 

a középkori énekmondókat (Reg-
ös), a Fehérlófi a mitikus alakját (az 
azonos nevű kisplasztika kapcsán). 
(S arról is szól a fáma, hogy Egyed 
Emese költő, irodalomtörténész 
tavaly Kalotaszegen a zsoboki al-
kotótáborban ismerte meg Nemes 
Csabát, aki saját bevallása szerint 
nem a szavak embere, amire Emese 
azzal nyugtatta meg, hogy ameny-
nyiben szavakra van szüksége, rá 
bizton számíthat – így esett ezúttal 
műkritikusi kenyérbe.) Végre köze-
lebbről is megtekinthettük az alko-
tásokat. Valamennyi szobor talap-
zatán hangulatában, tematikájában 
odaillő, rövid, lírai kísérőszöveg ta-
lálható, amelyet a szobrász fi a, Ne-
mes Zsolt jegyez – külön ajándék. 
A különböző égetési technikáknak 
– raku technika, mint megtudtam 
– köszönhetően az agyagszobrok 
némelyike úgy hat, mintha bronz-
ból lenne kiöntve (Hadúr, Ősapám) 
– itt-ott még a patina is felsejlik 
rajta –, vagy ébenfából lenne kifa-
ragva (Emese álma), az öreg sámán-
nak meg mintha fehérben játszana 
a hosszú szakálla. S talán ez utób-
bi, a dinnyepózban guggoló, agg 
Monyók lopta be leginkább magát a 
nézők szívébe.
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 » K. J.

Életének nyolcvanadik évében el-
hunyt Ferenczy Csongor színmű-

vész (portrénkon) – közölte a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház közössége.

Ferenczy Csongor Szászrégen-
ben született 1939. november 12-én. 
A marosvásárhelyi Szentgyörgyi Ist-
ván Színművészeti Intézetben 1962-
ben szerzett oklevelet. Pályakezdése a 
Temesvári Állami Magyar Színházhoz 
kötődik, majd a Sepsiszentgyörgyi Ál-
lami Magyar Színháznál töltött négy 
évadot. 1972-től 1980-ig a Marosvásár-
helyi Állami/Nemzeti Színház színmű-
vésze volt. 1980-ban Magyarországra 
költözött, ahol a budapesti Várszín-
házban, a Nemzeti Színházban és a 
Veszprémi Petőfi  Színházban lépett 
fel, számos fi lmben, tévéjátékban ját-
szott, versfelvételeket készített.

Markáns, szép beszédkultúrájú mű-
vészként tartották nyilván. Délceg test-
alkatának, tehetségének, sokrétű szak-
mai felkészültségének köszönhetően 
a drámairodalom jelentős férfi szere-
peit osztották rá. A marosvásárhelyi 
színpadon – többek között – olyan 
alakítások fűződnek nevéhez, mint 
Bartholomé Atya – Mihail Bulgakov: 
Képmutatók cselszövése (rendező: 
Dan Micu), Biky, költő – Barta Lajos: 
Szerelem (rendező: Harag György), 
Bebe – Aurel Baranga: Szicíliai vé-
delem (rendező: Hunyadi András), 
Ádám – Mihály főangyal – Catullus 
– Udvaronc – A márki – Platon - Ma-
dách Imre: Az ember tragédiája (ren-
dező: Harag György), Tuzenbach – A. 
P. Csehov: A három nővér (rendező: 
Anatol Constantin), Színész – Bertolt 
Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit! (ren-
dező: Kincses Elemér), Posa márki, 

máltai lovag – Friedrich Schiller: Don 
Carlos (rendező: Kincses Elemér), vala-
mint Popriscsin – N. V. Gogol: Az őrült 
naplója című monodrámában (művé-
szeti tanácsadó: Hunyadi András).

Színes alakításai, árnyalt szerepfor-
málása, derűs egyénisége és nem utol-
sósorban jó humora révén egyszerre 
vált a színpadi szakma elismert egyé-
niségévé és a közönség kedvencévé. 
„Színész vagyok. S ezzel – hogy elejét 
vegyem az igényességatléták rosszalló 
fejcsóválásának – sem többet, sem ke-
vesebbet nem akarok mondani, mint-
ha azt állítanám, hogy: divattervező, 
reklámszakember. Mesterségem nem 
több, és nem kevesebb, mint bármely 
más emberi tevékenység. Lehet jól 
vagy rosszul végezni. Abban, hogy 
művészetté váljék, sok egyéb mellett 
nem utolsósorban éles szemű, bá-
tor, hozzáértő bírálatra van szükség. 
Olyanra, amely nem krónikája, hanem 
szakavatott továbbképző pedagógiája 
a színházi életnek” – idézte a társulat 
Ferenczy Csongornak az Igaz Szó című 
lapban 1968 áprilisában megjelent 
nyilatkozatát.

 » KISS JUDIT

A Kovászna megye északnyugati sar-
kában elterülő erdővidéki törté-

nelmi tájegységre látogatnak az Orbán 
Balázs nevét viselő fotótábor erdélyi 
és magyarországi képírói. Nevezete-
sen Balázs Ödön Székelyudvarhely-
ről, Bartók Izabella Sepsiszentgyörgy-
ről, Erős Zoltán Gyergyószárhegyről, 
Fekete Réka Székelyudvarhelyről, 
Kaunitz Miklós Budapestről, Kerekes 
István Kazincbarcikáról, Kuthi Lá-
zár Felsőboldogfalváról, Sándor-Tóth 
Zsuzsanna Hatvanból, Szabó Béla 
Öttevényből. A 39-ik fotódokumentá-
ciós esemény a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont, az 
Exposia Fotográfi ai Alkotócsoport 
és Erdővidék Múzeuma – Barót szer-
vezésében valósul meg április 26. és 
május 3. között a baróti Gaál Mózes 
Közművelődési Egyesület, az Exposia 

Fotográfi ai Alkotócsoport és a Har-
gita Megyei Tanács támogatásával. 
Az évente más-más tájegységen szer-
vezett fotótáborok elsődleges célja a 
még meglévő, múltat idéző építmé-
nyek, tárgyak, motívumok, mestersé-
gek, élethelyzetek, a tájban élő ember 
ünnep- és hétköznapjainak, a változó 
és tünékeny emberi arcok, tájak meg-
örökítése. A részt vevő székelyföldi és 
magyarországi fényképészek, mind-
annyian az Exposia tagjai, hagyomá-
nyukhoz híven vizuális értékmentést 
végeznek a vidék falvaiban, mivel a 
megörökítésre érdemes pillanatokat, 
a múló jelent a rendelkezésükre álló 
fotótechnika segítségével rögzítik, 
ugyanakkor a fi gyelmüket nem ke-
rülik el a jelenkor ízlésvilágát, vív-
mányait refl ektáló képek sem. Ugyan-
akkor kiemelt fi gyelmet szentelnek a 
településeken fellelhető archív fény-
képek digitalizálásának is.

Elhunyt Ferenczy Csongor Orbán Balázs-fotótábor Erdővidéken

 » Az Exposia 
tagjai hagyomá-
nyukhoz híven vi-
zuális értékmen-
tést végeznek a 
vidék falvaiban, 
mivel a megörö-
kítésre érdemes 
pillanatokat, a 
múló jelent a 
rendelkezésükre 
álló fotótechni-
ka segítségével 
rögzítik.

Balázs Ödön székelyudvarhelyi fotóművész Lófürösztés című, Vargyason készített képe

Emese álma. Mintha ébenfából faragták volna




