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A világtörténelem képnyel-
ven előadható eseménysorai 
láthatóak Árkossy István 
képzőművész alkotásain, 
amelyekből ma nyílik kiállítás 
a kolozsvári Művészeti Múze-
umban. Az ebben a hónapban 
látogatható tárlat anyagá-
nak tematikája az egyiptomi 
óriásdinasztiák kihalásának 
példájától kezdve egészen 
felpörgött korunk versenyszel-
leméig sok mindent átfog.

 » KISS JUDIT

Á rkossy István képzőművész 
alkotásaiból nyílik kiállítás 
ma a kolozsvári Művészeti 

Múzeumban. Az intézmény közlése 
szerint a február 28-ig látogatható, 
Időutazás című tárlat megnyitóját a 
járványügyi intézkedéseknek megfe-
lelően tartják a múzeumnak otthont 
adó Bánff y-palotában. Árkossy István 
Kolozsváron született 1943-ban. A Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főiskola 
képgrafi ka szakán diplomázott 1966-
ban Feszt László tanítványaként. Már 
egyetemi évei alatt szoros kapcsolat-
ba került erdélyi szerkesztőségekkel 
és könyvkiadókkal, ahol rendszere-
sen jelentek meg rajzai, illusztrációi. 
Államvizsga után a jeles kolozsvári 
irodalmi-művészeti és kritikai he-
tilap, az Utunk szerkesztőségének 
munkatársa lett, itt két évtizeden 
át hétről hétre Erdély művészeti és 
szellemi eseményeinek lapgrafi -
kai megjelenítése volt a feladata. 

Mindemellett több sajtótermék 
grafi kai arculatát is kialakította az 
esztendők során. Miután 1971-ben 
zsögödi Nagy Imre festőművész réz-
karcprése hozzá került, elsősorban 
sokszorosított grafi kai eljárásokkal 
készítette munkáit; kezdetben feke-
te-fehér, majd később egyre inkább 
színes nyomatokkal jelentkezve a 
megyei és országos kiállításokon. 
A szerkesztőségi munka jellege és 
elsősorban a Kriterion Könyvkiadó-
hoz fűződő szoros kapcsolata ered-
ményezte, hogy mintegy háromszáz 
megtervezett kötet került ki már ak-
koriban kezei alól. Festészeti anyaggal 
az 1982-es kolozsvári kiállításán jelent-
kezett először. Mintegy félszáz egyéni 

kiállítást rendezett az évek során, és 
számos csoportos tárlaton, valamint 
nemzetközi művészeti seregszemlén 
kerültek bemutatásra művei. Elisme-
rései között említjük a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjét, valamint az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) Szolnay Sándor-díját (2018). 
„Amikor felötlött bennem annak gondo-
lata, hogy a reneszánsz nagymesterek 
arcképcsarnokának megfestése után és 
a múlt számomra mindenkor vonzó vi-
lágában megtett szellemi kalandozások 
során szerzett némi tapasztalatokkal 
felruházva ismét egy olyan területre 
merészkedjek, ami hasonlóképpen 
„időillatú”, újból kitárult előttem az 
Időkapu, én pedig örömmel beléptem 
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Képekben a háború visszatérő szelleme
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rajta. A tudott és a tudatalatti kettőse 
egyidejűleg sarkallt, hogy gondo-
lataimat a letűnt idők egykor volt 
díszletei elé invitáljam meg, hiszen 
gyakori szójárás: a történelem is-
métli önmagát, mi pedig hajlamosak 
lettünk vajmi keveset okulni példái-
ból” – idézi a múzeum közleménye a 
képzőművészt. Mint Árkossy írja, in-
nen kiindulva érezte az esélyt, hogy 
az egykori tartalmak a szimbólumok 
prizmáján kivetítve némileg akár új 
értelmezést is nyerhetnek. Csak fel 
kellett gondolatban lapozni az ese-
mények időrendi példatárát, ami 
gazdagságát tekintve kétségtelenül 
kimeríthetetlen. A művész úgy fo-
galmaz, az utóbbi évben elkészült és 
2020 tavaszán a Kolozsvári Művésze-
ti Múzeum Bánff y-palotai termeiben 
első alkalommal nyilvánosság elé 
kerülő húsz darab százszor száz cen-
timéteres vászon arra hivatott, hogy 
osztozzon az egykori történések kép-
nyelven előadható eseménysorán 
az egyiptomi óriásdinasztiák kiha-
lásának példájától kezdve, egészen 
a felpörgött korunk Start címmel 
jelzett, mindennapjainkat átszövő 
versenyszelleméig. „S idővel, ahogy 
egyre terült a festék, formát öltöttek 
a különféle idézetek: az inkvizíció 
motívumai vörös-zöld komplemen-
ter színeivel, „Néró, az őrült”, ahogy 
felgyújtja Rómát, Mátyás után Mo-
hács a bukás erjedő folyamatának 
érzetével, Savonarola szellemi és 
testi lángolása, Jeanne d’Arc nemze-
ti hősként üdvözült fehér példája, a 
gépek vörösbe ágyazott forradalma, 
vagy a mindent feketébe öltöztető 
háború krónikusan visszatérő szel-
leme mellett Szent István színtiszta 
alakja” – részletezte az alkotó.

 » Csak fel 
kellett gondolat-
ban lapozni az 
események idő-
rendi példatárát, 
ami gazdagságát 
tekintve kétség-
telenül kimerít-
hetetlen. 

Az inkvizíció motívumai, Mohács bukása, a háború visszatérő szelleme is megjelenik Árkossy alkotásain 

 » K. J.

Közönség előtt és online közvetí-
téssel is játssza előadásait a Ma-

rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tom-
pa Miklós Társulata a napokban. 
Olt Tamás Abszint című színművét 
február ma 19.30-tól a színház kis-
termében, Pozsgai Zsolt Liselotte és 
a május című tragikomédiáját szom-
baton 19.30-tól szintén a kisterem-
ben tekinthetik meg az érdeklődők. 
Az előadások ezzel egy időben élő-
ben, online formában is követhetők. 
Az Abszint című produkciót Olt Ta-
más írta és rendezte, a Tompa Mik-
lós Társulata és a kaposvári Csiky 
Gergely Színház közös előadása. Az 
Abszint egyfelvonásos zenés etűd-
sor, modern misztériumjáték san-
zonokkal, amely egy szakítástörté-
netből nőtte ki magát. A földi léten 
túljutott hőse – a Férfi  – egy torony-
ház legfelső emeletéről készült le-
vetni magát. Az indulás lendületére 
azonban tétova zuhanás követke-
zik: a toronyház bizonyos emelet-
párkányaiba belecsimpaszkodik az 
emlékezet, s a kivilágított ablako-
kon át a zuhanó kontaktust teremt a 
bennlévőkkel, a benti önmagával: e 
közjátékstációk érintésével pereg le 

a háztetőről az élete. A Liselotte és 
a május című előadás a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház és a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem Aka-
démiai Műhelyének koprodukciója. 
Liselotte „csinos, virágzásában lévő 
nő kedves mosollyal, láthatóan ren-
dezett körülmények között”, és a 
nagy Őre vár. Illetve egy Őre, bámi-

lyenre, aki úgy-ahogy, de alkalmas 
arra, hogy megossza vele harmincas 
éveiben járó, magányos életét. Az 
Ők pedig jönnek, rendre érkeznek 
Liselotte betegápolásért cserébe 
örökölt lakásába: a volt osztálytárs, 
a magas vérnyomású társkereső, egy 
elkésett vízvezeték-szerelő.

Közönség előtti és online előadások Vásárhelyen
 » Az indulás 

lendületére 
azonban tétova 
zuhanás követke-
zik: a toronyház 
bizonyos emelet-
párkányaiba bele-
csimpaszkodik az 
emlékezet. 

Az Abszint című előadást élőben és online is követheti a közönség 

Koncert Szőcs 
Géza emlékére 

A tavaly elhunyt Szőcs Géza költő, 
író, irodalomtudós és politi-

kus emlékére ad online koncertet 
ma a MÁV Szimfonikus Zenekar 
Kesselyák Gergely vezényletével. A 
zenekar YouTube-csatornáján in-
gyenesen megtekinthető műsorban 
többek közt Selmeczi György két 
operájából, a Szőcs Géza szövegére 
komponált Szirénből és a Veronból 
szólalnak meg részletek – idézte 
az MTI a zenekar közleményét. A 
műsorban Mozart két művéből, A 
varázsfuvolából és Don Giovanni-
ból hallhat népszerű operaáriákat 
a közönség. A 20 órakor kezdődő 
hangverseny szólistái Kele Brigit-
ta szoprán, Fekete Attila tenor és 
Kovács István basszus. Az esten 
Szőcs Géza Hitvallás (2009) című 
írásából Bogdán Zsolt, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház művésze 
olvas föl szemelvényeket. A koncert 
szünetében a közönség az alka-
lomra készült Meglátni a szirént 
című kisfi lmet láthatja, amelynek 
rendező-forgatókönyvírója Farkas 
Wellmann Endre. A tavaly novem-
ber 5-én elhunyt Szőcs Géza a MÁV 
Szimfonikus Zenekarnak régi ba-
rátja volt, rendszeresen látogatta a 
zenekar hangversenyeit. (Krónika)




