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A

z úgynevezett magas művészet ormairól beláthatjuk a teljes univerzumot, sőt annak határain túlra is, más dimenziókban létező világokra tekinthetünk rá. A kisebb csúcsok, hegyek és dombok kisebb köreit láttatják világunknak,
vagy csak egy-egy, mások által láthatatlan helyet mutatnak meg nekünk. Zenei hangok, dallamok és ritmusok, különféle nyelveken kimondott és leírt szavak és mondatok, sokféle anyaggal rajzolt vagy festett vonalak, színek és formák
születnek évezredek óta, hogy megismerhető és belátható legyen mindaz, ami körülvesz bennünket.
O. Papp Gábor fiatal kora óta folyamatosan rajzol és fest, számára a művészet nem kérdések és válaszok, megoldandó
feladatok sora, hanem egyfajta létállapot. Végigbolyongott élete során megrajzolta és megfestette a helyeket, ahol járt,
az embereket, akikkel találkozott. Naplószerű leltárt készített, amelyben szavak helyett képek sorakoznak, de a napló
lapjai az évtizedek során ezerfelé szóródtak. Így hagyott ottlétéről nyomokat, ahol járt egykor. Ha mezőn ült, megismerte
és lerajzolta a virágokat és madarakat, vagy a dombos tájakat, régebben a balaton-felvidéki hegyeket, Tihanyt, Csobánc
környékét, falusi udvarokat. Kocsmákban kávéra, városokban, ha sikerült, pénzre cserélte képeit. Közben megfestette
álmait, amelyekben gyakran feltűnik egy fiatal fiú, egy gyermekkorú, kóchajú bohóc. Sehol sem látható szárazföldi és vízi
világokat láthatunk képein, sejtelmes ködökben, gombák, kagylók, halak lebegnek és úsznak egy meghatározhatatlan
közegben. Folyamatosan művelt festészete szerelmei révén újra és újra felizzik, e képek talán csomópontok lehetnének
a szétszóródott életműben. Lírai, romantikus, helyenként szentimentalizmusba forduló festészete párhuzamos sorsával,
eddigi életével, amely most, egzisztenciális értelemben legalábbis, felfüggesztődött.
O. Papp Gábor festőművész sok hasonló állomás után, 2009 októbere óta a hejőbábai Pszichiátriai Otthon lakója. A Miskolc Városi Bíróság 3.P.21.706/2008/13. számú, 2008.08.14 napján jogerőre emelkedett ítéletével cselekvőképességet
kizáró gondnokság alá helyezte. Ez év nyarán Gábor két alkalommal „szabadságot” kapott, és a Miskolc melletti Mexikóvölgyben két hétig rajzolt, festett. Több kép maradt befejezetlenül, ezeket most így, „töredékes” állapotban mutatjuk be a
kiállításon. Legyen e kiállítás és a katalógus vigasztalás számára, régi barátai emlékező soraival, régi és újabb képeinek
bemutatásával együtt.
2010. novembere

Kishonthy Zsolt
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O. Papp Gábor: Magamról
O. Papp Gábor; az Élet és Irodalomban leközöltek néhány rajzomat, de a szakmában öt Papp Gábor volt, így nem mindig
én kaptam meg a honoráriumomat; ,,O” azért, mert görbe a lábam; „O”, mert a semmi és a tökéletes jele.
Születésem: Sárospatakon születtem. Anyai ágon Amerikát megjárt parasztok, apai ágon papok a felmenőim. Apám
becsületes műszaki ember volt. Négyen vagyunk fiútestvérek.
Szinte ötévenként költöztünk; bebarangoltuk Borsod megyét: Kurityán bányatelep, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Miskolc.
Emlékképek 1: A nagy almáskert, nagyapám új indigókék surca, a patak kishalai, a Tisza közelsége, az ártéri rét, a fák,
varjak, seregélyek.
Tanítóim: 13 éves koromban alakult ki érdeklődésem a rajz iránt; rajztanárom Agárdi Gábor fekete bársony kabátot
viselt, volt egy szekrénye tele szép tárgyakkal. „ A fenébe az ecsettálakkal!”- és egy vödör vizet hozatott, amiben
bőven moshattuk az ecsetet. Gyalult fakockákat kaptam, fenyőgyanta illatút. Vanyó atya megtanított lazúrozott tusrajzot
készíteni. Fiatal teológus volt, aki bevezetett az irodalomba, és kalauzolt a múzeumokban. Pataki János, aki Párizsból
jött haza.
Emlékképek 2: Szentendre - a tanúhegyek, kockás csiga, Gréti, Cseperke, Pataki János, Vörösváry Ákos, a Lucza család,
Gondos István; a Balaton – sárgászöld és nem kék; alföldi tanyák, erdélyi kolostorok, a nagy kapu Tokajban: csigaház,
szivárványos kagylók, a holtágban a liliomok; Gesztely: Pamacs a fekete puli, a gidó kecske, a japán kakas és a gyöngytyúkok.
Lányom: 1973-ban lányom született, mert azt szerettem volna. Ő az erdő közepe, Ő a tisztás, Ő Cseperke.

Emlékképek 4: Zűrök, balhék, ütközések; feltápászkodások és visszaesések, tobzódások és ürességek.
Rendőri jelentés a ’70-es évekből:
Anyja neve: Molnár Gizella
Született: Sárospatak, 1949. 04. 07.
Iskolai végzettsége: szabályozástechnikai műszerész
Állandó lakása: Miskolc
Családi állapota: elvált, egy kislánya van.
Pénze nincs.
Festőnek mondja magát.
Papírjai nincsenek.
Büntetve volt: közveszélyes munkakerülés, tiltott határátlépési kísérlet (6 hónap börtön), fegyveres szökés
őrségből.
Kórházban mániás depresszióval kezelték.
Emlékképek 5: Rainer Maria Rilke verseit szerettem, meg Dosztojevszkijt, Csehovot…
Tanulni szerettem volna, világot látni. Nem sikerült úgy, ahogy elképzeltem.
Emlékképek 6: Festettem mindig - azzal, ami volt, és arra, ami volt. Gyakran átfestettem képeket, így számos képem
megsemmisült - sokszor megbántam. Nehéz befejezni, de abbahagyni tudni kell! Egy-két éve összegezni akartam egy
nagy képen az eddigieket; elkínlódtam vele, végül semmi sem lett belőle. Eddig legalábbis…

Emlékképek 3: Három év a szentendrei skanzenben; ácsok között, asztalosműhelyben fűrészeltem a fát. Munkaterápiás
intézet. Nyaranta művésztelepeken vettem részt faszobrászok között: Laborcz Ferenc, Henry Moor…

Ön-Arc-Kép: Az élet - út önmagunkhoz, de csak mások arcában füröszthetjük meg magunkat. Minden kép önarckép
tehát, szóljon is bármiről.
Önéletrajzomat munkáimban rejtettem el.

Kiállítások: nem számoltam. Kaposvár, Budapest: Zichy kastély, Vajda Lajos Stúdió (Zámbó, Wahorn), Szentendre, Szentes, Tiszaújváros, Miskolc I. díj, Eger, Tapolca-Diszel, Tarcal…

Miskolc, 2007. január 8.
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Szubjektív pár sor O. Papp Gáborról, ahogyan én emlékszem
Valamiféleképpen nehezteltem rá akkor, a hetvenes évek közepén, ismeretlenül is. Gondos István annyit és úgy mesélt
együttbarangolásaikról – húszévesen steinbecki figurákként kóboroltak, mint a „vándorpatkányok” –, közös mesterekről,
a csodás feleségről, Grétiről, az esőcsepp nevű, rendkívüli gyermekről, Cseperkéről, hogy azt már-már nehezen lehetett
féltékenység nélkül hallgatni. (Barátság, szerelem, ki mondja meg, melyik ér többet, ha mérlegre kerülnek?)
Nem volt csoda, hogy amikor először váratlanul beállított szoba konyhás békásmegyer ófalusi „idillünkbe”, nem nagyon
örültem. Nyári délután volt, saruban jött – vagy mezítláb? – hátizsákkal. Megalszik ő a konyhakövön is. Jó, jó, de mivel
kínáljam? Csak a délről maradt galuska van. Ó, hát kell pár tojás, mondta ő, és fejedelmi tojásos nokedli készül.
Ma már nem toppanunk így be sehova váratlanul, és csak nagy ritkán eszünk tojásos nokedlit. Ahogy eltűntek a filozófusokat olvasó pesti kazánfűtők is, akik két szénlapátolás között a vászonra, vagy ócska szekrényoldalra tudták álmodni
napsütötte tiszaparti almáskertek gyermeki életörömét. Akik még itt vannak, vándorolnak, rejtőzködnek tovább.
Csurgó Erzsébet
Gondos István volt felesége
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Gábor-emlékképek
Diszel, 1989. július–november
Emlékszem, igen, emlékszem, mikor Gábor egy forró nyári alkonyórán kigombolt ingben, izzadtan, vállán festéktől súlyos
bőrönddel belépett a nyikorgó kertkapun.
– Ákost várom, a Csobáncon dolgozok nála, de nem volt érkezése. Megvárnám!
A falu a megszokott mindennapok gyanútlan, békés álmát készült aludni, még fogalma sem volt, hogy megérkezett a
„KABALLI”. Mert már másnaptól elkezdődött a happening, melynek akarva-akaratlan mindnyájan részesei lettünk.
Gábort egy hét múlva az egész falu ismerte, és ő is már több mint felét. A magántulajdon megosztását (már ami a felesleget illeti) általa magától értetődő spontaneitással értük meg, szinte majd visszanyúlva az ősközösségig.
Miközben jött-ment, alkalmi szemináriumok alakultak családi asztaloknál, a kocsmában vagy a hegyoldalon a Bibliáról,
irodalomról, művészetről, az életről, és saját „kalandos” életéről mesélve. A nők azon vették észre magukat, már valamivel
többet sütnek vagy főznek, hátha fölbukkan Gábor. Teljesen váratlanul el-eltűnt pár napra. Festeni. Előkerülvén az elmúlt
napok történéseit egy egyedül általa beszélt tájnyelven adta elő, mely leginkább ott tartalmazott „ö”-t, ami sem a szegedi,
sem a kecskeméti tájszólásnak nem sajátja.
Én négy órában dolgoztam ekkor, mialatt Gábor a háznál festett, funérra, fára, lekapart zsaludeszkára, a gyerekek megmaradt iskolai festékétől a kályhaezüstig mindennel. A képekből tudtam, hogy hol ült, a kertben, a ház körül vagy a
vetemény hagymavirágai között. Nem tudok arról, hogy valaki is őrizne Gáborról fotót ebből az időből, de bármikor került
szóba azóta, mindnyájan tökéletes emlékképeket hordunk róla magunkban.
Rekkenő nyár, hazaérek, Gábor hevenyészve kiteregetett ruháiból ömlik a víz a szárítókötélről. Elém jön a kerti ösvényen.
– Hajat vágtam, meleg van, csak ollót találtam, és mindent ki is mostam!
Lábam földbe gyökerezik! Ghandi-szemüveggel majdnem kopaszon, hagymásneccből magára csavart ágyékkötővel, barnán, mezítláb úgy festett, mint egy indiai szadu.
– Mönnyünk gombázni, embör! – (De én nem érek rá.) Gábor estére félig hordja a fürdőkádat csiperkével, fehér vargányával, őzlábgombával. Már a legtávolabbi ismerős is gombát eszik, fagyaszt, mindenkinek ajándékozzuk, de csak nem akar
elfogyni. Ekkor rátérünk a gombaszárítás ősi módszerére. A kertben mindenfelé lepedőn, szalvétákon, szitában gomba
szárad a napon, a leglehetetlenebb helyeken, hogy a kutyák el ne érjék.
Többszáz éves tölgyfánk alatt malomkőasztal. Körülötte gyerekeim, Gábor rajzol nekik, nagyon élvezik.– Fönt találtam
az ágak közt! – mutatja a szarvasbogarakat, készülnek a rajzok, mint egy folyam, hitelesen, akár rovarhatározóban is
szerepelhetnének. Elunva a sok-sok kívánságot Bikfic kutyánkkal nekivág a hegynek, Ákoshoz.
Napokig nem látjuk, de hol ez, hol az akad össze vele az országút mentén Szigliget, Csobánc, Tapolca rejtélyes Bermudaháromszögében.

Gábor a képeit cipeli a hegyről, Karesz kocsmájánál megkezdődik a cserekereskedelem. Pénzért is vásárolnak, ez egészen
más, itt minden személyes, a faluról szól. Képeken a római híd, pincék, madárijesztők, Nepomuki Szent János a védőszent;
tobzódó vegetáció paradicsommadarakkal, a falu kutyái, terített asztal pinceszeren. A juhász; Teca néni a kacsáival, Táncos
Nyírő…
Telnek a napok, esős ősz köszönt be. Gábor jön, mindig más méretű ingben, és amilyen spontán volt érkezése, oly váratlan
illant el hol valakihez, hol csak úgy találomra, a kaland kedvéért. Egyszer aztán végképp nyoma veszett.
Évek múlva, mikor Gazdag Sándor átutazóban Ausztriába beugrott hozzánk, valahogy ismét szóba került Papi. És úgy
tudta, többektől is hallotta, mintha látták volna később is a szomszéd faluban, de látták őt a Csobáncon szőlővágók között
kapaszkodni felfelé, és látni vélték a hegylábi gyalogúton, akár megesküdnének rá. De a faluban azóta sem találkozott
vele senki.
„Voltak, akik Zilhon látták, mint deszkát áruló székely legényt, mások Gőcs vidékén, drótostót álruhában. Egyik hajdani
iskolatársa, Kápli Lajos evangélikus pap írásában és férfiszavával erősítve állította, hogy hajlékában vendégül is látta.
Nagybánya környékén egy nőegylet hónapokig őrködött fölötte és táplálta, mert akkor ott rejtőzködött. Egy földbirtokosnő
a Balaton mellett rejtegette.” (Illyés Gyula: Petőfi Sándor)
Nagy Ildikó
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Ha O. Pappra gondolok...
Ha O. Pappra gondolok, hosszabb-rövidebb snittek peregnek emlékezetem mozijában. Egyet-kettőt újranézek találomra.
1989, nyár Diszelben, 35 fok legalább. Ülök a Templom téri ház előtt az árnyékban. A poros út felett remeg a levegő, mint
Afrikában. Papi feltűnik a sarkon, kezében tömött nylonzacskó.
– Embör – mondja –, gombát eszünk!
Nézem mit hozott. Apró tyúkgomba sok fűvel keverve – szinte lehetetlen szétválogatni.
– Marokkal szedted? – kérdezem.
– Ahogy jött – mondja –, a birkák is eszik a füvet.
– Én nem – mondom.
– Még tojás kéne hozzá.
Órákig vesződünk, hogy letépjük a forintos nagyságú fejeket. Végül Nyúl néni közreműködésével összeáll valami füvesgombás rántotta belőle.

Pepin jut eszembe Menzel filmjéből. De ő nem tudott festeni. Gábor tud. Festőnek született. Végzetesen csak annak. Életében minden ennek van alárendelve. A világ persze közömbös, nem toleráns és ellenséges. Nem érti a krómoxidzöld hajat,
a kéz és az ecset alkotó dühét. A dimenziót, ahol Papi a karmester. Ahol minden a helyén van, a festő akár seriffcsillaggal
is mászkálhat, összefirkált kabátban. Mint Na’conxipanban. A hülyék meg cicceghetnek kedvükre, ahogy akarnak.
Hajnal felé aztán szétszéledünk. Harmat ereszkedik a mezőre. Meg vagyunk győződve a saját fontosságunkról. Ennyi bor
után szépnek tűnik az élet, ami megér akár egy kis fejgörcsöt is.
Zoltán Sándor

O. Papp két napja érkezett, egy bőrönd olajfestékkel. Tanyát vert Hegyiéknél, az addig álmos, eseménytelen faluba
beköltözött az élet.
Gábor a legváratlanabb pillanatokban bukkant fel a legváratlanabb helyeken. Mindenkit régi ismerősként kezelt – az
ismeretleneket is. Diskurált mindenről. Ha valakitől akart valamit, az felért egy rablótámadással, de nemigen mondott
ellent neki senki. A nap valamelyik szakában biztos, hogy Karesz kocsmájában ültünk az udvaron. Gazdag Sándor, a
grafikus hozta a söröket, barackpálinkákat. Aztán Papi nekiállt szervezni. Innen-onnan kunyerált falemezeket, deszkákat vágatott fel az asztalossal. Összekötötte a hátán, bőrönd a kézben, nekiindult a Csobáncra festeni. Akár csak van
Gogh Arlesban annak idején. Néhány nap múlva szétrakta a termést az udvaron. Szinte nézhetetlenül fényesek voltak
a sok firnisztől.
– Mi a fenének kented be ennyire? – kérdeztem.
– Majd bemattul – mondta.
Egyet itt őrzök közülük a polcon. Persze most is fényes, pedig már matt lakkal is lefújtam azóta. Meg jócskán megsötétedett.
Egy reggel aztán Pestre ment. Leginkább gyalog. Egy hét múlva visszajött, három óriási nylonzsákkal a hátán, tele butikruhával. Elvált felesége felszámolta az üzletét. Az eladatlan felesleggé vált göncöket Gábornak adta. Legalábbis ő így
mesélte. Nekiállt ajándékozni. Nemsokára a falu apraja-nagyja valami divatcuccban feszített.
Szúnyogos meleg éjszakán Hegyiék udvarán isszuk a fejfájdító, kénezett bort. Papi előadást tart politikáról, művészetről.
Erdélyi kalandjait meséli, pénz nélküli világjárást, bogyóevést, árokban alvást.
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O. Papp...
O. Papp Gábor festőművész híre nálam megelőzte a személyes ismeretségünket. Pataki János, miskolci festőművész barátunk mesélt erről az igen extravagáns alkotóról, s az első gondolatom az volt: ezt az embert nekem meg KELL ismernem!
Ez volt O. Papp Gábor.
Pár év múlva, teljesen véletlenül – bár nem hiszek a „véletlenekben” – összefutottunk Tapolca-Diszelben. Akkoriban ott
laktam, s ő is épp ott tartózkodott egy közös ismerősünknél.
Úgy hozta a sors, hogy végül is megismerkedtünk. Egy este átjött hozzánk és reggelig ottmaradt, végigdumáltuk az
éjszakát, aminek a vége szerelem és egy kábé fél évig tartóviharos kapcsolat lett.
Gábor különös tehetségű festő. Gulácsy világát idéző mesés-varázslatos műveket hoz létre. Legalábbis mikor együtt voltunk, ilyeneket készített. Verseket is írt, spontán, ösztönös alkotókedvvel vetette őket papírra. Csak úgy ontotta a szavakat,
mondatokat. Elég meredeken vette az élet dolgait, és egy biztos: unatkozni NEM tudtál mellette! HAJMERESZTŐ kalandokat
éltem át vele! Diszelben Šwierkiewicz Robi hegyi házában kéróztunk, naponta TÖBBSZÖR tettük meg az utat a faluból
a hegytetőig s vissza. Én mindezt magassarkú cipőben… képesek voltunk egy ottfelejtett ecsteért megmászni a több
kilométeres távolságot meredeken felfelé. Mi volt az nekünk! Ugyan már!
Végicsatangoltuk Magyarországot, legtöbbször gyalog illetve vonattal, stoppal – egy ideig édesanyjánál is laktunk Miskolcon, ám Gábor egyszer olyan jól „befűtött” hogy a kertben álló kisháza leégett s lakhatatlanná vált. Miskolcon egy igazi
– manapság oly divatos – FLASHMOBot is csináltunk, betörtünk egy kultúrházféleségbe, ahol bentlakók is voltak és rögtönzött kiállitást csináltunk – mindezt az éjszaka közepén. Még némi érdeklődést is kiváltottunk vele, gond egy szál se!
Máskor megbízott bennünket a Miskolci Nemzeti Színház vezetője, Zubornyák Úr, hogy készítsünk dekorációt egy színdarabhoz, ám a végkifejlet elég botrányos lett: Gábor ugyanis szalagokkal körbevette, betekerte az egész színházat,
keresztül-kasul – így aztán senki se ki, se be.
Éjjelente elmentünk a városba graffitiket rajzolni a kerítésekre. Egyszer lekapcsoltak a rendőrök. Gábort bevitték, csak
másnap engedték ki. Mivel papirjaink NEM voltak, édesapámat keresték meg a zsaruk, igazoljon már bennünket… aki
nevetve meg is tette ezt. Ő semmin se csodálkozott, laza figura volt mindig, szintén képzőművész.
Mikor nem volt pénzünk, beültünk Miskolc egy éttermébe, rendeltünk pár sütit, megettük, majd odahívtuk a pincérnőt, s azt
mondtuk: nem tudunk fizetni, hívjon rendőrt vagy lerajzoljuk a sütiért cserébe. Ez utóbbit választotta… szerencsénkre!
Megjártunk Szentendrét is, ahol egy éppen felépült szép házban kaptunk szállást, annak fejében, hogy vigyázunk, nehogy
betörjenek. Ám Gábor nekiállt kifesteni a méregdrágán fehérre meszelt falakat. Közösen TELIgraffitiztük patkányokkal,
mindenféle figurákkal és versekkel. Mondanom sem kell, nem kellett túl sokáig ott maradnunk.

Gábor egyszer egy gyanús körülmények közt szerzett papi reverendát öltött magára, magunkhoz vettünk rengeteg összecsomósodott cérnát és fonalat. amit találtunk, és azt magunkra tekerve vonatoztunk élő műalkotásként.
Volt, hogy éjjel egy híd alatt lelt bennünket az éjszaka. Lefeküdtünk, s Gábor, mivel hűvös volt, tüzet gyújtott a fűben.
Mikor hajnaltájt felébredtünk, láttuk, hogy közvetlenül a vasúti sínek MELLETT fekszünk, el is robogott mellettünk a
gyorsvonat.
Volt, hogy kerítést mászva beugrottunk egy disznóhizlaldába Diszel határában – majdhogynem a trágyadomb közepébe–,
és bementünk a fűtött irodába, ahol pár órát aludtunk. Mikor megjelentek az ott dolgozók, nagyot néztek, mi meg lerajzoltuk őket. Kávéval kínáltak s elbeszélgettünk.
Általa ismertem meg Nyakas Ilonát is, a KAS galériás pesti hölgyet, aki vendégül látott budai kérójában. Tőlem vett pár
MAIL ARTot, Gábor is adott el neki kisebb rajzokat, ha jól emlékszem. Így éldegéltünk, mindeközben persze alkottunk is
rengeteget.
Miskolcon végül az ÁPOLÓK avantgárd zenekar tagjaval laktunk együtt egy lakótelepi panelház legfelső emeletén. Ekkor
már a kapcsolatunk megromlott sajnos, nehéz öntörvényű alkotóként egy MÉG öntörvényűbb alkotóval együtt élni.
Végül szakításra került a sor, de Gáborra mindmáig szeretettel emlékezem vissza. Ritka tehetség ő, aki a festészetben
a naivitást s a régi romantikus értékeket összefogja. Őszinte, nincsen benne semmi mesterkéltség vagy hamisság. Nem
utánoz senkit ,nem hoz létre mesterségesen kigondolt „izmusokat”. Megvan benne az őrült zsenik összes sajátossága.
Embernek is felejthetetlen, igazi egyéniség, de nem könnyű természet. Mint a zsenik úgy általában!
Hát, ezek az emlékeim erről a nagyszerű, de fura emberről, akit úgy hívnak: O. Papp Gábor.
(Az „O” betűt egyébként ő aggatta neve elé , efZámbó és feLugossy mintájára, mivel rengeteg a névrokon.)
Utóirat:
Gáborra az volt a LEGjellemzőbb hogy MINDENHOL, MINDENRE festett. Akár mások lakásának falaira – spontán módon,
előzetes megkérdezés nélkül –, akár tárgyakra, bárhová. Nekiállt megszállottan alkotni, festeni, rajzolni és írni, s mintegy
régi világbeli freskófestő, teljes odaadással terítette be a felületeket – legyen az BÁRMI – alkotásaival. Pucér lányfigurák,
kis fejek, verstöredékek, állatfigurák. Órákon át alkotott, elfeledve a körülötte lévő világot és realitást, s mikor abbahagyta, sajátos és egyedi műalkotás borította a falat gazdagon. Sajnos sokak ezt nem díjazták, holott ZSENIÁLISAK voltak!
Gábor igazi magyar példája a nyugaton oly befutott OUTSIDER ART mozgalomnak, a sehová se tartozó, teljesen szabadon
és ösztönösen alkotó „kívülállók” stílusának!
Megérdemli, hogy jobban odafigyeljünk arra, mi kerül ki kezei alól. Megéri!
Szilágyi Zoé
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Papi
O. Papp Gábor életem egyik nagy élménye, és életem nagy-nagy szabadságélménye. A szabadság árának tudója, és a
számla gavalléros megfizetője. Ritka ember!
Ez a felismerés csak most, jó későn fogalmazódott meg bennem, de nagyon örülök így is, és köszönöm neki.
Neked köszönöm, Gábor, hogy megtapasztalhattam: a képek úgy is születhetnek, ahogyan a fű nő, meg ahogyan a
rózsakertben tombolva özönlik a virágzás…
Te vagy az örökké szerelmes Tücsök, mindnyájunk örömére, hiszen szerelmes hevüléseid szülték legjobb munkáidat.
Összehegedültél-festettél és szétszórtál egy lelkesültségével sokunkat boldogító, magányos életművet. Köszönjük! És
köszönjük akadályokat nem ismerő, játékosan teremtő, olykor földrengést idéző, s minket is leterítő energiáidat!
Éltessen az Isten, Jó Gábor!
E néhány üdvözlő és tanúságtevő mondatot velem együtt jegyzé és köszönt Téged a képeid között élő Zsolt öcsém is.
Vörösváry Ákos
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A katalógusban szereplő képek jegyzéke
3. oldal
Béka, olaj, fa, 35x35
5. oldal
Álom, olaj, falemez, 114x36 cm
Kék hajpánt, olaj, falemez, 86x24 cm
Mentőmellény, olaj, falemez, 136x113
6. oldal
Álom, olaj, falemez, 48x114 cm
Rajzok, papír, ceruza, 30x21 cm

7. oldal
Rajzok, 34x22 cm
8-9. oldal
A nagy hal, olaj, akryl, fa, 357x17 cm
A nap és a víz, olaj, akryl, fa, 285x25 cm
10. oldal
Tihany, olaj, fa, 80x120 cm
11. oldal
Maszk I-II., olaj, fa, 30x100 cm

Gondolat, olaj, falemez, 173x58 cm
I E, olaj, fa, 127x43 cm
13. oldal
Szívek, olaj, fa, 27,5x19,5 cm
Fejek, olaj, fa, vaslemez, 61x21 cm
Cigaretta, olaj, fa, 60x32 cm
14. oldal
Ősz, olaj, farost, 91x77 cm
Korpusz, olaj, fa, üveg, 47x36 cm

15. oldal
Rajzok, papír, ceruza, 30x21 cm
Szemben, olaj, fa, 49x69 cm
A művész I., papír, ceruza, 42x30 cm
A művész II., papír, ceruza, 42x30 cm
16. oldal
Őskor, olaj, fa, 196x45 cm
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