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Meglepő és elszomorító, ugyanakkor felfoghatatlan, 
hogy Pócsai András festőművész itt hagyott bennün-
ket, és az örökkévalóság szférájába költözött. Itt ha-
gyott bennünket Ő, a barna és zöld színárnyalatok 
szakavatott mestere, aki képbe álmodta a látható világ 
annyi meg annyi szegletét, annyi meg annyi, sokunk 
számára jelentéktelennek tűnő mozaikkövecskéjét: 
egy-egy elhagyott utcasarkot, aprócska zugot, tájrész-
letet vagy egyik-másik település arculatát meghatáro-
zó valamely műemléképületet. Akár itt, Kolozsváron is 
szemtanúi lehettünk nemegyszer, amint az időjárási 
körülményekkel nem törődve felállította hordozható 
festőállványát, s a Farkas utcai református templomot 
vagy a Szabók-bástyáját örökítette meg a maga, sajáto-
san pócsais, expresszíven posztimpresszionista látás-
módjában, stílusában. Amint maga is beszélgetéseink 
alkalmával vallotta: „tudod, Géza, amikor festek, szá-

momra megáll az idő. Olyankor csak az előttem látható, 
megfestésre váró motívum és a színfoltokból kibonta-
kozó kép létezik”. Az ily módon megszülető alkotás pe-
dig, tehetnénk hozzá, éppen ebből a mély átéltségből 
és őszinte spontaneitásból kelt életre. És így válhatott 
lehetővé, hogy a Pócsai-képek nem csupán a látványt 
rögzítik, hanem szerzőjük lelkiállapotainak, hangula-
tainak „naplójegyzetei” is. Persze, nem hagyhatjuk azt 
sem szó nélkül, hogy lelki alkatából adódóan folyton 
elégedetlen volt önmagával, és hitetlenkedve fogadta, 
ha elismerés érte. De hiszen mi sem bizonyítja jobban 
elfogadottságát, mint az, hogy művei számtalan hazai 
és külföldi gyűjtemény képanyagát gazdagítják. Tusa-
kodásainak, vívódásainak magam is több alkalommal 
tanúja lehettem, mivel jó néhányszor úgymond sors-
társak voltunk a hejcei, nagyzerindi, tiszaderzsi alko-
tótáborokban, ahol alkalom nyílt egymás munkáinak 
a megbeszélésére. De az eszmecserék lehetőségét 
rejtették magukban a Kolozs megyei, a Barabás Miklós 
Céh, az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok tárlatnyi-
tói, melyek során meggyőződhettem, hogy Pócsai Ban-
di bácsi számára a művészet életre-halálra menően 
fontos és megkerülhetetlen feladat. Fényesen csillogó 

tekintetű szemeivel és szelíd mosolyával nyomatékosí-
tott, ilyen alkalmakkor elhangzó szűkszavú, a művészet 
megtartó erejét hangsúlyozó mondatai, életre szólóan 
fognak visszahangozni bennem, minden bizonnyal! De 
Bandi bácsi azon kétkedő viszonyulása is emlékezetes 
marad számomra, amikor az Erdélyi Magyar Művészpe-
dagógusok Székely Bertalan-díját átvehette, és örömtől 
sugárzó arcán mégis ott bujkált a rá oly jellemző kétely, 
miközben nekem szegezte a kérdést: mit szólsz, vajon 
kiérdemeltem?

Igen, Bandi bácsi, minden bizonnyal kiérdemelted, 
mivel életműved sugárzó és így szellemisége, hatóere-
je bennünk tovább lüktet. Mint ahogyan több évtizedes 
művészpedagógusi munkásságod lenyomata is min-
den bizonnyal tovább él hajdani tanítványaid életvite-
lében, gondolkodásában, világlátásában. Lehet, hogy 
gyakran szinte észrevétlenül, de olykor mégis búvópa-
takként felszínre törve, kézzel tapinthatóan láthatóvá 
válva. Mit is mondhatnék Neked, Bandi bácsi, a Hozzád 
intézhető, utolsó szó jogán? Tömören fogalmazva: hiá-
nyozni fogsz. Nagyon. És nemcsak nekem, de sokunk-
nak. Legyen könnyű számodra az anyaföld. Isten adjon 
neked békés nyugodalmat!

SZÉKELY GÉZA

IN MEMORIAM

Búcsúszó Pócsai András
(1934–2021) festőművész sírjánál

Bencsik János Magyarországon 
élő képzőművész munkáit 
felsorakoztató, május közepéig 
látogatható tárlatot nyitnak 
meg ma a Kolozsvári Művé-
szeti Múzeumban. Az alkotó – 
ahogyan Kántor Lajos műkriti-
kus írta róla – következetesen 
az emberi lét drámáira fi gyel, 
hogy magányunkat feloldja, 
vagy még inkább tudatosítsa.

 » KISS JUDIT

B encsik János alkotásaiból nyí-
lik ma kiállítás 75+1 címmel a 
Kolozsvári Művészeti Múze-

um emeleti kiállítótermeiben az ér-
vényben lévő járványügyi intézke-
dések betartása mellett. A tárlatot 
Lucian Nastasă-Kovács igazgató, 
Ioan Sbârciu festőművész és Vákár 
István, a Kolozs Megyei Tanács alel-
nöke nyitja meg 13 órakor – közölte 
a múzeum. Bencsik János festőmű-
vész, grafi kus 1945-ben született 
Budapesten. 1959-1963 között Ma-
rosvásárhelyen, a művészeti közép-
iskolában grafi kát és szobrászatot 
tanult. 1965-től 1971-ig Bukarestben 
folytatta tanulmányait, grafi ka sza-
kon diplomázott. 1974-től a Román 
Képzőművész Szövetség ösztöndíja-
sa, 1975-től tagja. 1978-ban az olasz 
külügyminisztérium ösztöndíját 
nyerte el. 1989 óta Budapesten él, 
a Magyar Alkotóművészeti Egyesü-
let tagja. Számos egyéni kiállítása 
volt 1965-től kezdődően, nemcsak 
Romániában és Magyarországon, 
de többek közt Németországban, 
Belgiumban, Ausztriában, Olaszor-
szágban is. „Aki a Divina Comedi-
ához mer rajzolóként méretkezni 
(33 litográfi áját Rómában is kiállí-
tották a hetvenes években), s aki 
azóta sem szűnt meg vallatni a mi-
tológiát, a mai költők és fi lozófusok 
álmait, az nyilván tudja, mit jelent 
»alászállni a pokolra«. A jó nevű, 
számos grafi kust és festőt elindított 
vásárhelyi művészeti középiskola 

BENCSIK JÁNOS PESTEN ÉLŐ ALKOTÓ MŰVEIBŐL NYÍLIK TÁRLAT A KOLOZSVÁRI MŰVÉSZETI MÚZEUMBAN

A művész, aki „vallatja” a mitológiát

Bencsik Jánosnak számos romániai és külföldi helyszínen volt egyéni tárlata az elmúlt évtizedekben

 » Bencsik réz-
karcairól a végte-
len térben helyét 
kereső ember néz 
vissza ránk, ám 
nem az anató-
miakönyvekből 
tanult (megtanul-
ható) arányokhoz 
igazodva, hanem 
a várakozás 
és küzdelem 
feszültségében, 
szálkás-viharos 
torzításban – 
átlépve a metafi -
zikai térbe.

rajzasztalától messze kanyarodott te-
hát Bencsik János; újabb rézkarcairól 
a végtelen térben helyét kereső em-
ber néz vissza ránk, ám nem az ana-
tómiakönyvekből tanult (megtanul-
ható) arányokhoz igazodva, hanem 
a várakozás és küzdelem feszült-
ségében, szálkás-viharos torzítás-
ban – átlépve a metafi zikai térbe. A 
hétköznapi, »jóléti« kísértések nem 
izgatják Bencsiket, következetesen 
az emberi lét drámáira fi gyel, hogy 
magányunkat feloldja – vagy még 
inkább tudatosítsa. Mindenesetre, 
szigorú művészet a Bencsiké, nem 
ismeri a hízelgést – csupán a szóki-
mondást. Az igazi alkotók jellemzője 

ez” – írta Bencsikről Kántor Lajos az 
Új Tükör 1985. decemberi lapszámá-
ban. Amint a múzeum közleményé-
ben olvasható, jelen kiállítás révén 
betekintést nyerhet a látogató az 
alkotó életművébe, felfedezheti a 
meghatározó témákat, ilyenek a mi-
tológiai alakok, álarcok, bábok stb. 
Színek és formák rendkívül gazdag 
látványvilága rajzolódik ki, Bencsik 
festményei ugyanakkor fi gurálisak 
és absztraktok, sajátos élményvi-
lágot, hangulatot teremtve, mond-
hatjuk magánmitológiát. A kiállítás 
megtekinthető április 27. és május 
16. között, szerdától vasárnapig,
10-17 óráig.

 » RÖVIDEN

Virtuálisan látható
a szentgyörgyi tárlat
A sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum legújabb kiállítása, 
A szabadság színeváltozásai című 
tárlat virtuálisan is megtekinthető 
az intézmény honlapján. A március 
15-e tiszteletére nyílt, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc ese-
ményeit és alakjait felidéző kiállítás 
az intézmény képzőművészeti és 
történelmi gyűjteményeinek műtár-
gyait állítja egymással párbeszéd-
be, eddig soha be nem mutatott, 
vagy újonnan vásárolt műtárgyakat 
láthat a nagyközönség. Központi 
helyet foglal el a tárlaton a nagy-
váradi születésű Miklóssy Gábor 
(1912–1998) festőművész több alko-
tása, ezek között is kiemelt szerepet 
kap Gábor Áron című festménye, 
amely száz évvel a forradalmi 
események után készült és amellyel 
nemrég gazdagodott a múzeum 
képzőművészeti gyűjteménye. 
Miklóssy Gábor festményei mellett 
olyan híres alkotók munkái is 
helyet kapnak, mint Gyárfás Jenő, 
Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, 
Szopos Sándor vagy Somogyi Győ-
ző. A képzőművészeti alkotásokat a 
történelmi gyűjtemény válogatott, 
külföldi kiállításon éppen nem 
szereplő darabjai egészítik ki.

A hét szerzője: Balázs Imre József
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
(E-MIL) folytatja A hét szerzője 
című sorozatát, amelynek soron 
következő meghívottja Balázs Imre 
József költő, szerkesztő, iroda-
lomtörténész. A hét szerzőjével 
Karácsonyi Zsolt költő, a Helikon 
főszerkesztője, az E-MIL elnöke 
beszélget, az eseményen közremű-
ködik Dimény Áron, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház színművé-
sze. Beszélgetésüket két részben, 
holnap és holnapután délután hét 
órától közvetítik az E-MIL Face-
book- és YouTube-oldalán. Balázs 
Imre József (Székelyudvarhely, 
1976) József Attila-díjas költő, iro-
dalomtörténész, a Korunk főszer-
kesztő-helyettese. 2011-ben József 
Attila-díjjal, 2014-ben Alföld-díjjal, 
2020-ban pedig a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bolyai-emléklappal 
tüntette ki. Legutóbbi kötete Madár-
ábécé címmel jelent meg 2021-ben a 
csíkszeredai Gutenberg kiadónál.




