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Az alábbi feljegyzések a Képtár egyik rendszeres látogatójától szár-
maznak. Nem tudunk róla sokat, magányos belvárosi ember, talán 
valaha író volt – de ez sem biztos. Időnként leül a freskós teremben, 
kávét vagy teát kortyol, a plafont, a csillárt nézi – majd papírja fölé 
hajolva megírja azt, ami körülötte zajlik. Megírja a várost.



TÁJKÉPEK
Tudtommal a Városi Képtárban nincs éjszakai műszak. Azonban, ami-
kor kora reggel a teremőrök nyitják az épületet, a takarítónők pedig 
először vonulnak végig a termeken vödreikkel és felmosófáikkal, gyak-
ran találnak itt-ott olyan nyomokat, mintha valaki éjszaka mégiscsak 
dolgozna itt, lenne valamiféle titkos éji ténykedés, ami elsőre nem 
tűnik veszélyesnek – ámde természetesnek se, egyáltalán. Emlékszem, 
hogy egyszer összefestékezett rongyot találtak az egyik szék alatt, 
máskor egy gazdátlan ecsetet a szemeteskosár mögé dobva, és tisztán 
emlékszem arra a csikorgó téli reggelre is – akkor esett le az első hó 
–, amikor az egyik takarítónő sikoltva rohant felém a folyosón, mintha 
kísértetet látott volna, mert egy piros, zöld, sárga és lila festékpacákkal 
borított köpenyt talált az egyik festőállványra akasztva. És valóban, 
ahogy a nyitva felejtett ablakon szinte bezuhanó csípős reggeli szél 
meglebegtette a köpeny alját, egészen olyan volt, mint egy valódi kís-
értet – egy valaha élt festőművész itt felejtett, tehetetlen lelke.

Aztán később, közös amatőr nyomozásaink során rájöttünk – mert 
se minket, gyakori látogatókat, se az itt dolgozókat nem hagyták 
nyugodni ezek a kellemetlen esetek –, hogy semmiképpen sem kí-
sértetről van szó, hiszen az elkóborolt lelkek nem szokták fölfeszíteni 
az ablakok zárait, hanem a falakon keresztül járnak, mint öreg épüle-
tekben a fuvallat. Még inkább bizonyosságot nyert az a feltevésünk, 
hogy valóban élő személlyel van dolgunk, amikor az irodában az 
egyik asztalfiókot kihúzva találtuk, és az onnan eltűnt papírok, fel-
jegyzések és tárgyfotók alapján kiderült, hogy akár kísértet, akár 
nem, mindenképpen különös érdeklődést mutat a tájképfestészet 
iránt, és ahhoz is jó érzékkel rendelkezik, hogy kiválassza a gyűjte-
ményben szereplő legértékesebb darabokat.

Ekkor minősítettük nem hivatalos nyomozásunk tárgyát mű-
kincs hamisítási üggyé, tettük ezt azért, mert a gyűjteményből soha 
egyetlen darab sem tűnt el, de a mozaikdarabkákat összerakva arra 
juthattunk, hogy éjszaka igenis alkotómunka folyik a képtár falai kö-
zött, valaki másolja az itt található képeket – és ha elég jól dolgozik, 
abban sem lehetünk biztosak, hogy vajon az eredeti képek vannak-e 
még a falon.

De ne ijedjünk meg, korábbi jegyzeteim és különös megérzéseim 
alapján arra jutottam, hogy nem valamiféle alattomos bűntény áll a 
háttérben, nem a haszonszerzés a cél, nem valódi bűnözővel van dol-
gunk – hiszen egy valódi bűnöző soha nem hagyna maga után ennyi 
nyomot. Ez az ember azt akarja, hogy észre vegyük, hogy tudjunk a 
létezéséről – netán azt, hogy leleplezzük. Talán ő maga is tehetséggel 
megáldott művész, csak nem jutottak neki saját ötletek, ezért másol-
ja a másét. Talán éppen szenvedélyes műgyűjtő, aki szeretné a falán 
látni ezeket az alkotásokat, és mivel az eredeti nem lehet az övé, hát 
egy saját kezű másolattal is beéri. 

Valódi célommá tehát mostanra nem is feltétlenül az illető lelep-
lezése vált, hanem sokkal inkább az, hogy megfigyeljem és lejegyez-
zem, miként dolgozik, milyen ember lehet, mire lehet következtetni a 
hátrahagyott nyomokból – és legvégül: mi készteti erre a magányos 
és titkos éjszakai elfoglaltságra. 

Ha segítségemül szegődtök mert jó segítőkre, éles látásra és sas-
szemekre mindig szükség lehet – ne feledjétek, hogy minden apró 
részletre oda kell majd figyelnünk. Okosabbnak kell lennünk nála is.

Bene Géza: Fák

Czigány (Wimmer) Dezső: Francia kolostor
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PORTRÉK
Sajnálatos módon gyakran kalandoznak el a gondolataim, jegyzetlapjaim is mondataim elkóborlásáról tanúskodnak, 
még ebben a képtárban is gyakorta úgy érzem, hogy eltévedek, pedig ismerem, mint a tenyeremet. Hogy alaposan 
megismerjünk egy másik embert, egy várost, egy galériát vagy akár egyetlen műtárgyat, nem elég cikázó 
tekintetünket végigfuttatni rajta, és az első benyomások alapján véleményt mondani. Mert mi van, ha mégsem 
vettünk észre mindent, ha a legfelső réteg, az első pillantás csak becsapás, és a lényeg, a szépség nem adja magát 
elsőre? Ezért ülök le gyakran ezekben a termekben, és töltök akár egy órát is egyetlen kép előtt, amíg úgy érzem, 
hogy már minden pontját ismerem az alkotásnak – aztán mégis újra jön a kétkedés, egy újabb megválaszolatlan 
kérdés formájában. A portrékat kedvelem ilyen szempontból a leginkább, mert ott a szemek is mesélnek, és ha 
van valami, amit elsőre nem lehet pontosan kifürkészni, az a tekintetbe beleírt történet. Ezért nézegetem hosszan 
Mednyánszky László portréit, vagy Rippl-Rónai József munkáit. 
Egyik alkalommal, amikor Poskar alezredes pödört bajuszát tanulmányoztam éppen, arról értesítettek, hogy az 
egyik biztonsági kamera felvételén egy gyanús alak tűnt fel a 3. teremben, néhány órával ezelőtt. Nem a külseje 
volt gyanús, hiszen jómódú úriember látszatát keltette, hanem az a tény, hogy kifogástalan modora és a protokoll 
hibátlan ismerete ellenére a kalapját mindvégig a fején felejtette, ezen kívül pedig gyanúsan hosszan időzött egyes 
képek előtt, mindenféle szögből szemügyre vette őket, és ez több volt, mint egyszerű látogatói műélvezet. Jegyzetelt 
és kisebb rajzokat készített. Előtanulmányokat végzett – így mondanák a szakemberek. Amikor a kezembe adták a 
kinyomtatott képet, kissé megremegett a lábam, egyszerre féltem a bizonyosságtól és a bizonytalanságtól. Amikor 
megpillantottam „titokzatos barátunk” elmosódott alakját a felvételen, mégis tudtam, hogy messze még a történet 
vége. Arca csak egy törött üvegfelületen tükröződött, de a mozdulat, ahogy egy kép közelébe hajolt, minden 
kétséget kizáróan bizonyította, hogy az éjszakai látogatónkról van szó.

Rippl-Rónai József: Poskar alezredes



PORTRÉK
Milyennek képzeled a képtár kerettörténetben szereplő furcsa látogatót? Sajnos a róla készült 
képen az arca csak egy törött tükör felületen tükröződött. Nézd meg ezt a képet, valahogy így 
nézhetett ki a tükörben. Rajzold ide az arcát, olyannak, amilyen a való életben lehet!



KOMPOZÍCIÓK
Nem telt el hosszú idő legutóbbi feljegyzésem elkészítése óta, talán nem is tudok semmi újról beszámolni, csak 
azokat a kérdéseket osztanám meg azzal, aki olvassa, amelyek a tárgyak megtalálása óta foglalkoztatnak. Ülök 
újra a freskós teremben, ebben a koradélutáni nyüzsgésben: néhány teremre innen éppen gyerekfoglalkozást 
tartanak, a bejárat előtt turistacsoport téblábol – innen nézve körülbelül lengyelek lehetnek –, az egyik asztalon 
pedig összegyűjtve ott hevernek csendéletszerű halomban a nemrég talált tárgyak. Én meg azon gondolkodom, 
hogy vajon mitől lesz eredeti, művészi egy ötlet? Én csak ideszórtam mindent, amit találtam – akkor ez most mi 
is valójában? A jegyzeteimet sem gondolom művészetnek, egyszerűen leírom a fontosnak tűnő tényeket, meg a 
kevésbé fontosakat, és várom, hogy mi történik velük. Persze ez azon is múlik, hogy ki olvassa.
Már sokadik hónapja követjük a másoló műgyűjtőnk ténykedését, és sokadik hete próbálom rögzíteni az 
eseményeket, vannak már kézzel fogható bizonyítékaink, egy elmosódott fotónk, de még mindig messze va-
gyunk a valódi válaszoktól, és félek, ezek akkor is homályban maradnak majd, ha végül kiderül a férfi kiléte. Mert 
egyáltalán nem az számít, hogy kiről van szó, hanem a miértre lenne jó választ kapni. Talán naiv elgondolás ez, de 
ha megértjük a motivációt, csak akkor tanulhatunk az esetből. Miért gyűjti valaki a saját maga készítette hamisít-
ványokat, hiszen másolni csak akkor lenne értelme, ha eladná őket. Vagy miért próbál meg valaki elhelyezni egy 
másolt képet a valódiak közé, hacsak nem azért, hogy megmutassa a saját tehetségét? Persze, tehetségnek tehet-
ség – de vajon érték is? Nyilvánvalóan nem ér annyit, mint az eredeti, de akkor mennyit? Munka van mögötte, meg 
teljesítmény is – de ötlet semmi.  
Akinek nem ismerik el a tehetségét, az végül titkos híresség akar lenni.
A művészi pályája ívét próbálom most elképzelni magamnak, ha ez ív egyáltalán. Hogy a gyakorlásból miként lett 
profizmus. Biztosan egyszerű formákkal kezdte. Másoljunk le most egy négyzetet és egy kört – mondta egyszer.

Gyarmathy Tihamér: A tenger mélye

Vaszkó Erzsébet: Kompozíció

Kassák Lajos: Képarchitektúra



KOMPOZÍCIÓK
Bevált gyakorlat, hogy a művészek több darabból álló sorozatot alkotnak egy témára. A rácsháló 
segítségével hozz létre egy kompozíciót!

Majd változtasd meg a formákat!

Végül változtasd meg a színeket!



CSENDÉLETEK 
Aztán mintha megérezte volna, hogy majdnem lelepleződött, 
hetekig nem bukkant föl a képtárban, vagy legalábbis jobban 
ügyelt a szokottnál arra, hogy nyomokat ne hagyjon maga 
után. Mintha azt akarta volna, hogy mi magunk is bizonyta-
lanodjunk el, kérdőjelezzük meg létezését, és merüljenek fe-
ledésbe, az emlékezet bizonytalan világába a kézzel fogható 
bizonyítékok. Magam azokban a napokban éppen új laká-
som berendezésével voltam elfoglalva, azzal, hogy a renge-
teg apró tárgy, vázák, gyümölcstartók, apróbb szobrocskák, 
kancsók és cserepes virágok – zömében ajándékok – végül 
hová kerüljenek, ahol nincsenek nagyon útban, de mutatnak 
is valahogy – de ez talán már tényleg nem tartozik a tárgy-
hoz. 
Mindez valószínűleg csak azért jutott eszembe, mert vala-
melyest mégiscsak kötődik a férfi ismételt felbukkanásához, 
ugyanis érdeklődése mintha hirtelen áthelyeződött volna a 
csendéletekre – talán éppen befejezte az egyik tájkép máso-
lását – így a csütörtöki nyitás után nem sokkal újból gyűjtö-
gethettük hátrahagyott nyomait: apró tárgyakat – melyeket 
talán mintának használt – és jegyzetlapjait.
Találtunk tehát: 5 db maszkot, 1 db nagylevelű szobanövényt; 
2 db citromot, 1 db lime-ot, 2 db narancsot és 2 db halat; 
1 db rövid pengéjű kést, 1 db csíkos terítőt és 1 db sárga tal-
pas tálat, 1 db fedeles cukortartót, 1 db babér koszorút és 1 
db ősrégi aranykeretes kislányportrét.
Ezen kívül egy-egy papír fecnin az alábbi sorokat: 

Czigány Dezső (?): Csendélet (banánnal, 
naranccsal, halakkal)

Kmetty János: Asztali csendélet 

Kosztolányi-Kann Gyula: Csendélet szobrokkal

Perlrott-Csaba Vilmos: Csendélet maszkokkal



CSENDÉLETEK
Gyűjtsd össze a képtár csendéletein található legszebb használati tárgyakat, étele-
ket, növényeket az alábbi listára, és készíts róluk rövid leírást:

Ha minden neked tetsző dolgot felsoroltál, rajzold le emlékezetből, milyen lenne egy, az ezekből 
a tárgyakból összeállított csendélet!



KISPLASZTIKÁK
Korábbi megengedő hangulatom hatá-
rozottan múlni kezdett, amikor rájöttem, 
hogy az úgynevezett „meg nem értett” 
alkotó, mostanra elkezdett szórakozni ve-
lünk, ám viccei inkább otrombák, mintsem 
szeretni valóak. Láthatóan élvezi, hogy mi 
a felkutatására szövetkeztünk, és mintha 
semmit nem érzékelne abból, hogy va-
lójában csak megérteni szeretnénk.  Ma 
reggelre egy bugyuta – szerintem szán-
dékoltan bántó humorú – versrészletet 
helyezett el az egyik asztalon, ahonnan 
jól látható lábnyomok vezettek a pincébe 
a kisplasztikákhoz. Minden faragatlan-
sága és pimasz pökhendisége ellenére 
idemásolom az említett szöveget:

Fémes Beck 
Vilmos:
Kalásztartó

Kerényi Jenő: 
Táncosnő



KISPLASZTIKÁK
Mielőtt a szobrászok munkába fognának, készítenek egy vázlatot, melyen részletesen ábrázolják az 
elképzelt plasztikát. Készíts vázlatot egy szoborról, amely az idézett versrészletet illusztrálja!



AUKCIÓ
Mint minden valamirevaló történetnek, ennek is kell, hogy legyen lezárása – valamiféle végkifejlet, ami még 
ha nem is megnyugtató, még ha nem is ad választ minden kérdésre, de legalább lezárja a további kérdések és 
kétkedések sorát. A mi befejezésünk is ilyen. Még csak nem is meghökkentő, csak tényszerű és végleges. 

Hónapok teltek el azóta, hogy éjszakai látogatónk utoljára bármiféle jelet hagyott volna maga után a képtár falai 
között. Sehol egy félredobott ecset, se jegyzetpapírok, de még egy sarokban felejtett festék áztatta rongy sem. 
Jelenléte úgy múlt el, mint a csuklás, már kezd megnyugodni a test, de még várja a következő megrázkódtatást. 
Ebben az állapotomban utaztam el egy szomszédos városba a nyugdíjas kultúrdolgozók tájképkiállításának 
megnyitójára. Nyugállományba vonult városházi tisztviselők, művelődési házak igazgatói, faluházak portásai és 
aranykezű gondnokai, óvónők, rajztanárok és kopottzakójú kultuszminiszterek között tébláboltam, pogácsázó 
műértőket kerülgettem, amikor a falon, az egyik ablak mellett, immár nyári, verőfényes megvilágításban 
megpillantottam szeretett képtáram egyik kevésbé ismert darabját – egy olyan alig ismert művet, amit csak azok 
fedeznek fel, akik jól ismernek ott minden szegletet, minden lépcsőfordulót és boltívet. Tűpontos másolat volt, 
dermesztő volt a két kép közötti hasonlóság, annyira, hogy egy pillanatra meg is ingott sziklaszilárd elképzelésem 
arról, hogy amit itt látok, az biztosan nem az eredeti. Hirtelen újra visszatért és végigsüvített a termen az a csípős, 
reggeli szél, ami az első reggelek egyikén zúdult be a képtárba – amikor mindannyian azt hittük, kísértetet látunk. 
És most mintha megint. 

Amikor félrefordítottam a fejem, ott állt velem szemben egy alacsony, vidám arcú férfi – csak ősz haja árult el 
valamennyit a felette elmúlt évekről. Mosolygott, úgy mint egy gyerek, egy nyolcvanéves suhanc csínytevő, aki 
már alig várta, hogy leleplezzék. 

− Hadd mutatkozzam be ismét – mondta. –  Talán már nem emlékszel rám.
És mosolygott tovább.
Aztán kezet nyújtott, és ebből a kézfogásból, meg abból, ahogy a szeme villant, amint ránéztem, tudtam, hogy 

régtől fogva ismerjük egymást. Csak épp a bennünk és rajtunk elmúlt idő ellenére, én még mindig azokat a fiatal 
arcokat keresem az utcán, amiket valaha ismertem. 

− Hadd tartsak neked itt is egy rövid tárlatvezetést. Tudod, ahogy régen szoktuk – mondta. – Közben pedig 
mesélj el mindent a mi képtárunkról, mi lett vele, milyenek ott a nappalok, milyen ott egy nap onnantól kezdve, 
hogy felmossák a padlókat, és a napfény ráúszik a vízfoltokra?

− De …
– Nem történt semmi, barátom. Csak műszakot váltottam. Az aktív éveket nyugdíjas évekre, a fiatalkoromat 

öregségre. A nappali műszakot éjszakaira.



Válassz ki öt műtárgyat a képtárban és írd körül őket részletesen, úgy hogy azzal egy komoly 
aukción felkeltsd a vevők érdeklődését! Leírásod olyan pontos és színes legyen, hogy azok is 
maguk elé tudják képzelni a műveket, akik még sohasem látták!
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A Városi Képtár –  Deák Gyűjtemény alaprajza




