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cens a pedagógus példakép kritériumait számba
véve, egykori tanára életútján keresztül, a könyv-
tárost, az oktatót igen részletesen bemutatva bi-
zonyítja, hogy „Kertész Gyula pedagógusként és
könyvtáros szakemberként egyaránt megtestesíti
a példakép korokon átívelõ ismérveit”.

Amellett, hogy a könyvtári szaktanterem –
névadójának tisztelegve – egy kisebb állandó ki-
állításnak ad otthont, a Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképzõ Fõiskola Könyvtárának mun-
katársai a tanár úr özvegye segítségével idõszaki
kiállítást is rendeztek Kertész Gyula hagyatéká-
ból, munkásságáról. Ennek anyagában két élet-
szakasz, méghozzá a Debreceni Tanítóképzõ
Intézetben, valamint az Országos Széchényi
Könyvtárban eltöltött évek a leghangsúlyosab-
bak, bemutatva a tanárt és a tudós bibliográfust
egyaránt. A füzet második részében Radnai

Ferencné Csapó Éva összeállításában a kiállítás
leírása mellett Kertész Gyula munkásságának
válogatott bibliográfiáját is megtaláljuk. Ebben
az önálló mûvek – A magyar sajtó repertóriuma-
inak annotált bibliográfiájától a Magyar helység-
névtárak, helységnévlexikonok és szótárakig –,
tanulmányok, cikkek, recenziók, valamint az egy-
kori docensrõl szóló irodalom felsorolása szerepel.
Színes fotók zárják a kötetet, amelyek ízelítõt ad-
nak a kiállítás anyagából, az emlékülés pillanatai-
ból, és amelyeken feltûnnek az egykori pályatár-
sak, tanítványok és a fõiskola jelenlegi hallgatói is,
mintegy hidat képezve múlt és jövõ közt.

Az emlékezõk mindannyian kiemelik Kertész
Gyula szakmai elhivatottságát, óriási tudását,
alaposságát, igényességét, szigorát, rendszer-
szemléletû gondolkodását, újdonságra való nyi-
tottságát és emberségét. Egykori tanítványai
abban is egyetértenek, hogy diákként bizony
zavarta õket ez a precizitás, szigorúság, a magas
követelmények, ugyanakkor utólag már mind-
nyájan látják ennek hasznosságát, és hálásak is
ezért, s mindazért, amit tanáruktól kaptak. Amint
azt egyikük megjegyzi „jellemformáló erõvel is
bírt, melynek hatása végigkísért pályámon”. Sok
hallgatójával késõbb is ápolták a kapcsolatukat,
amely nem egy esetben – idõvel – a tanár-diák
viszonyból mély barátsággá alakult.

Azok számára, akik nem ismerhették Kertész
Gyulát, a hálás emlékezõk szeretettel teli, mélta-
tó soraiból egyértelmûen érezhetõ, hogy az egy-
kori oktató hivatását milyen mélységes elkötele-
zettséggel mûvelte. A kötet – miközben betekin-

tést ad az életmûbe –, a szakmai érdemek hang-
súlyozása mellett számos emberi adalékkal gaz-
dagítja a Kertész Gyula-képet.

Emlékülés és szaktanterem-avatási
ünnepség Dr. Kertész Gyula könyvtár szakon
oktató egykori intézeti tanár/fõiskolai
docens emlékére. (Készült a Dr. Kertész
Gyula szaktanterem névadó ünnepségének
és avatásának egyéves évfordulójára.)
Debrecen : Kölcsey Ferenc Református
Tanárképzõ Fõiskola, 2007. 50 p.

Tóth Andrea

Kései köszöntõ

Lipták Pálnak 2008. március 28-án nyílt kiállítá-
sa a békéscsabai Jankay Galériában, és április 3-
áig volt megtekinthetõ. Erre az alkalomra szer-
kesztette és adta ki Szemenkár Mátyás, a
Szemimpex kiadó vezetõje a Kései köszöntõ címû
kötetet, amely 52 színes táblán idézi fel Lipták
Pál festõi életmûvét. Ebben jelent meg – többek
között Ambrus Zoltán, Banner Zoltán, Bereczky
Lóránd megemlékezése mellett – az alábbi írás.

Egy reneszánsz ember

Amikor ez a katalógus készül, ez a kiállítás
nyílik, a reneszánsz éve van. Illõ az emberhez, a
festõhöz: Lipták Pálhoz. Ha képet festene errõl,
az õt jellemzõ költõi címadással ezt írná alá: a
felszabadult ember virágzása. Mert õ ilyen cí-
meket adott, s mert a reneszánszban valóban
kinyílik az ember; a ráeszmélés, hogy önma-
gában is érték, hogy tud valamit, s a tiltások,
dogmák nélkül kiszínesedik a világ, hatalmas
energiaforrás. Pali mindig büszke volt arra,
hogy annak idején, a XIX. század közepén,
felmenõi megváltották magukat a jobbágyság-
ból. Nem kapták a szabadságot, hanem a job-
bágyfelszabadítás elõtt néhány évvel, saját erõ-
bõl megváltották azt, mintegy kivásárolták ma-
gukat. Talán innen eredhetett öntudata, s ön-
törvényûsége, amely nélkül súllyal említhetõ
életmû nem jöhet létre. Neki pedig legalább
két életmûve van: a könyvtárosi és a festõmû-
vészi, s akkor még nem szóltunk a szerkesztõ-
kiadó, a népmûvészeti gyûjtõ, a költõ, a
könyvtártervezõ Lipták Pálról, bár, mint a re-
neszánszban, a különbözõ területû érdeklõdé-
sek és munkálkodások nem választhatók szét
nála sem.
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Könyvtárigazgatóként meghatározó egyénisége
volt a Békés megyei könyvtárügynek, nélküle nem
történhetett könyvtárfelújítás, -építés, semmi ko-
molyabb változás a települések könyvtáraiban, igaz,
mindegyik viselte is léptékében, belsõ képében, tár-
gyaiban biztos ízlését, s a könyvtárról vallott elve-
it. Horizontja mindig tágabb volt, szemlélete min-
dig messzetekintõbb, mint környezetéé. Nem szak-
mai elvárásoknak akart megfelelni, nem a könyv-
táros szakma felõl közelített, hanem a használó felõl,
így már az ötvenes évektõl a modern könyvtári
szemléletet képviselte. Nem véletlen a könyvtári
fejlesztésekért kapott Kossuth-díja, amely egy új
és nagyjelentõségû könyvtári szemléletváltozás el-
ismerése volt.

Festõi életének kezdetei, amikor vasárnaponként
még Miklós Istvánnal járt festeni a csabai utcákat,
a városkörnyéki tájat, amikor arányos és szervesen
épült volt még a város s mindent belengett valami
mélyen ismerõs otthonosság – az lehetett az õ éle-
tének legboldogabb idõszaka. Mikor mesélt róla,
mindig „kiszínesedett”: szemében megcsillant va-
lami gyermeki, huncut melegség, arca mosolyra
derült, megélénkült, mint aki újra átéli azokat a
napokat. De – mint maga mondja a róla készült

kismonográfiában: „Mindig idegesített, ha jól sike-
rült (a kép), ha az alkalmi szemlélõk õszinte elra-
gadtatással nyilatkoztak […] Ösztönösen visszari-
adok a kész, komplett, befejezett képtõl. Esetleges-
sé, tépetté kell tennem, amilyen a világ is körülöt-
tünk.” Ez a belsõ szükség tehette, hogy munkái
sokszor elmozdultak a szürreális felé, alakjai, ha
épp nem is repültek (Chagall), de megemelkedtek,
vagy éppen eldõltek, kicsit bumfordiak, kicsit eset-
lenek lettek, s így akár azonos méretben jelenhetett
meg a képen a templom, az alakok, meg Spitz
Samu korcsmája. Mûvein már nem a látvány, ha-
nem a belsõ mérték, az emlékvilág alakítja a kom-
pozíciót. Ám ezek az erõsen kontúrozott tájai, vá-
ros- és életképei még ekkor sem elõlegezik késõb-
bi s lényegében utolsó korszakának expresszív
nonfiguralitását, ahol képein szuggesztív struktúrá-
kat formál hangulatai, élményei megjelenítésére,
már vissza nem fejthetõen átírva a látványvilágot.

Szintén az életmû-katalógusában mondja: „Az
a vidék, amelyet évtizedeken át festettem, ma
tele van alpesi házakkal, budikkal […] A téres,
tágas utcák telkei osztódnak. Az egységes utca-
kép, a kötelezõ párkánymagasság eltûnt. Az
ilyenfajta változások mûterembe kényszerítik az
embert, s festi a gyermekkor vázlatfüzetében
õrzött dolgokat.” Ebben a vallomásban megta-
láljuk a kulcsot a változásra: mûterembe kény-
szerülve síkba terül és lecsupaszodik a látvány,
jelnyelvvé szublimálódik az élmény; a tömbök,
csavarvonalak, foltok, körök egy más, egy új
struktúrát építenek.

Élete utolsó két évében Palival ismét sokszor
találkoztunk, hívott, s én mentem, intéztem ap-
róbb kéréseit, és közben órákat beszélgettünk
életérõl, a régi Csabáról, választásairól, szlovák-
ságáról, életmûve, gyûjteményei további sorsá-
ról, a világ (s a könyvtár) változásairól, a ma-
gunk esendõségérõl, reményekrõl és vágyakról.
Léleknyugtatóak voltak ezek a beszélgetések.
Atyai bölcsessége, józan szkepticizmusa, a mér-
ték, az arány, a munka és a minõség feltétlen
tisztelete átszûrõdött nyugodt szavain. Városa,
Békéscsaba, valószínûleg nem tudja igazán, mit
köszönhet életmûvének, s valószínû, hogy mi,
körülötte élõk sem tudjuk még igazán, mit kö-
szönhetünk személyiségének. Kár, hogy mind-
ezeken már csak gondolkodhatunk.

Krasznahorkai Géza

Lipták Pál Számadásra szólít a lélek címû festménye


