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...a horizont
minden ami alatta, fölötte, elötte, 
mögötte és rajta van, vagy úgy 
látszik,
mintha alatta, fölötte, elötte, mö-
götte és rajta lenne....



Tomajmonostora, 2017. június 1.  
egy faluszéli tanyán.
Gyülekeznek a művészek  a Piri, 
a Mikó, az Uzsák, a Ghyczygyuri, 
a Voli, a Botárlaci, Acsaba, 
a Zolicska no és a Lehelbandi, 
a P’Art lelke, fáradhatatlan 
motorja, mindannyiunk inspiráló 
telepvezetője.
A helyszín rendhagyó, a P’Art 
Dunaharasztihoz tartozik. Úgy is 
tűnhet, hogy hűtlenné vált 
a városhoz, pedig nem, éppen 

egy települések között kezdődő, 
gyümölcsözőnek ígérkező 
együttműködés része volt 
a „kitelepülés”.
Nem tudok elfogulatlan lenni, nem 
is szeretnék, hiszen harmadik éve 
magam is a P’Art gyermeke vagyok. 
Általában a Benjamin, bár Pirit 
nem mertem a koráról faggatni, 
nem is illett volna. Nem véletlenül 
neveztem meg a résztvevőket 
az alkotótábori nevükön.
Természetesen írhatnék 

agyonkomolykodott, mélyre szántó, 
akár teoretikus gondolatokat is, de 
az megint csak illetlenség volna, 
mert belülről nézve az ember 
mindig maga felé billenti a mérleg 
serpenyőjét. Ezt a föladatot hagyjuk 
meg annak, aki a Tomajmonostorán 
készült munkákból nyíló 
szeptemberi kiállítást vezeti majd 
föl a Laffert kúriában.
Megpróbálom inkább néhány 
kulcsszóval érzékeltetni a kilenc 
együtt töltött napot: alkotás, 
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munka, művészet, kreativitás, 
filozófia, nevetés, borozás, sörözés, 
beszélgetés, vita, viccmesélés, 
ugratás, színek, fények, 
meghittség, segítség, elfogadás, 
megértés, tisztelet, szeretet… 
Mindezek együtt a barátság és 
a kollegialitás jegyében, mindig 
jókedvűen. (No és jóllakottan, mert 
a jó kunok tudták, hogy alkotni 
csak teli gyomorral lehet. Alaposan 
elláttak hát bennünket válogatott 
étkekkel.) Mikor fölvetődött, 
hogy jó volna bivalyhúst enni, 

Csécsei Csabi, helyi „gondnokunk” 
(mellesleg önkormányzati képviselő, 
aki a faluba visszatelepült grófi 
leszármazott intézője, csakúgy, 
mint néhai nagyapja volt a gróf 
apjának) fél órán belül megjelent 
öt kiló előkészített bivalyhússal. 
Hat óra főzés után remek pörkölt 
kerekedett belőle éppen Voli 
születésnapján.
És folyt a munka. Pont úgy, 
mint minden P’Arton, mert az 
itt egybegyűltek folyamatosan 
ösztönzik egymást az alkotásra. 

Nincs pihenés, lazsálás, csak pauza, 
de a munka halad tovább. Voli 
remek ötlete, a tóban elhelyezett 
installáció is megvalósult, 
Botárlaci és Lehelbandi hathatós 
közreműködésével, ismét 
a barátság és a kollegialitás 
jegyében. Ghyczygyuri postára adta 
kis méretű képeit, pedig eredetileg 
csak ugrattam vele, hogy ez 
a méret éppen képes levelezőlapnyi. 
Mire hazaértünk várt ránk a tomaji 
meglepetés Gyuri-módra.
Közben acélból kivágott 



szürkemarha csordánk is művészi 
díszbe öltözött.
A „szürke” a környék jelképe íródott 
át, nyert új értelmet általunk – 
ismét – Bandi inspirációja és kiváló 
szervező készsége nyomán, bár 
napokig nem láttunk egyetlen élő 
példányt sem. 
Végül a búcsúestén megjelent a 
gulya a határban, a maga lenyűgöző 
fenségességében.
Eljöttek végre. Egy Istenhozzádra. 
Nekünk reggelre maradt az elválás, 
azzal a megnyugtató tudattal, hogy 

ismét kiállításra való friss műtárgy 
született a művésztelepen.
Feszengve ültük körbe az asztalt, 
várva ki kezdi a búcsúzkodást, aztán 
csak fogyott-fogyott a társaság. 
Végül csak a „mi” P’Art-szürkéink 
maradtak ott egy újabb, termékeny 
együttlét emlékeként.

Fábián Zoltán
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A térség ikonikus haszonállata 
a szürkemarha, 
vagy ahogy itt / innen nézve 
ott / mondják:
a szürke.
2 x 1 méteres vaslemezből 
kivágott szürke sziluett, 
pozitív, negatív,
egységes kompozíció, 
egyéni faktúra. 
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