Múzsák, mesterek, művészek

Dobrik István művészettörténész igazgatósága idején megújult épületbe költözött a Miskolci
Galéria központja, majd hivatalosan múzeum lett az egykori kiállítócsarnok jogutódja. Az új
helyen és új helyzetben sikerült pályára állítani, megismertetni a közönséggel is az intézményt.
Amikor 2008-ban az igazgató kérte nyugdíjazását, akkor még azt hitte, jut majd ideje a saját
képek megfestésére is, de az még várat magára. Továbbra is részt vesz a galéria munkájában:
kiállításokat rendez, előadássorozatokat szervez, kiadványokat szerkeszt, gondozza a Múzsák
kertjét…
– Mikor dől el, hogy valaki művész lesz vagy művészettörténész?
– Úgy általában nehéz lenne megválaszolni a kérdést. De érdekes a
felvetés, mert vannak olyan művészek, akik elvégezték a művészettörténet szakot is, vagy, hogy megfordítsam: vannak kiváló művészettörténészek, múzeumvezetők, akik művészként is figyelemre méltóak.
Hogy egy közismert személyt mondjak: Lyka Károly művészettörténész például remek képeket festett.
Szerintem, ha valaki elméleti síkon foglalkozik művészettel vagy annak történetével, akkor tudja igazán jól és hitelesen végezni a munkáját, ha ismeri annak a szakmának minden csínját-bínját. Nem tudok elképzelni egy olyan zenetörténészt, aki nem játszik valamilyen
hangszeren, és nem tudja, mit jelent megszólaltatni a fuvolát, vagy a
hegedűt, vagy a zongorát. Tudnia kell, milyen technikai feltételekkel
működnek az egyes hangszerek.

– Érettségi után a képzőművészeti főiskola fel sem vetődött?
– Érdekes módon korábban, még Szikszón az általános iskolában vetődött fel először. Bacskainé Oláh Klára tanárnő – akit festőként is
sokan ismerhettek – ambicionálta, hogy jelentkezzek képzőművészeti gimnáziumba. Akkor orvosi szempontból nem javasolták: vézna
gyerek voltam, és a szememmel is baj volt. Később kiderült, hogy a
térlátásom rendben van, így elvégezhettem a rajz szakot. 1971-ben
kaptam meg az egri, akkor még Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán a
biológia–rajz szakos tanári diplomát.

– Mondhatná a saját példáját is!
– Gyerekként minden művészeti ág felé nyitott voltam, kamasz koromban szinte mindent kipróbáltam: rajzoltam, festettem, fotóztam,
nyolc évig zongorázni is tanultam, irodalmi színpadunk volt, később
gitároztam, zenekarban játszottam. Akkor még nem tudtam, mit csinálok majd felnőttként, de abban egészen biztos voltam: közöm lesz
a művészetekhez. Az élet úgy hozta, hogy előbb tanárképző főiskolára
jártam, majd később többek között művészettörténetből is diplomát
szereztem.

– Tehát már nem volt kérdés, hogy melyik művészeti ágat válassza. Egerben eldőlt minden…
– Akkor még semmi nem dőlt el. Persze a rajzé, a festészeté volt a
főszerep, de a zene is érdekelt. Gimnazista koromban autodidakta
módon tanultam meg gitározni, és amikor a főiskolára kerültem,
nagyon hamar megtaláltam a zenésztársakat, együttest alakítottunk,
dalokat írtunk, ott voltunk minden rendezvényen. Tulajdonképpen
a zenének köszönhetem a feleségemet is. Már Felsődobszán tanítottam, amikor visszahívtak a főiskolára egy koncertre. Ott láttam meg

– Ekkor már Egerben tanított Seres János is!
– Ott tanított Seres János, Blaskó János, Nagy Ernő – ettől a három
művésztanártól szakmai szempontból és emberileg is a legtöbbet tanultam.
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Ágit. Ő akkor Miskolcon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
miskolci kihelyezett tagozatán tanult zongora szakon. A következő
évben összeházasodtunk, és beköltöztem Miskolcra. A Petőfi Kollégiumban kaptam állást, és közben a Szikszói Gimnáziumban rajzot
és művészettörténetet tanítottam. Itt Miskolcon jártam Zsignár István festőművész rajztanároknak szervezett szakkörébe, és ő küldött el
egy továbbképzésre a képzőművészeti főiskolára. Ott ismertem meg
Balogh Jenő professzort, aki javasolta, hogy jelentkezzek a képzőművészeti főiskolára.

és megkaptam az állást. Igazi múzeumi ember lettem. Mindent csináltam: leltároztam, kiállítást rendeztem, izzót cseréltem… Akkoriban érkeztek a múzeumba olyan nagyszerű kollégák, mint Bodó
Sándor, Dobrossy István, Viga Gyula, Veres László, Fügedi Márta,
Kunt Ernő… Nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Gyarapodott a
gyűjtemény is, létrejött a Képzőművészeti osztály. Aztán 1982-ben
megkerestek a megyei tanácstól, hogy menjek oda művészeti referensnek. Ott is végigjártam a ranglétrát, voltam művészeti főelőadó,
közművelődési csoportvezető.

– Jelentkezett! Felvették!
– Azért nem ment minden ilyen simán! Már a felvételi is elég érdekes volt. Tudtuk, a kétszáz jelentkezőből hat embert vesznek fel.
Kétnapos volt a felvételi, és én az első nap után hazajöttem. Akkor
reménytelennek éreztem a helyzetem. Úgy rajzoltak körülöttem,
hogy én csak ámultam. Azt gondoltam, meg sem közelítem azoknak a fiataloknak a teljesítményét, akik neves képzőművészeknél tanultak, jobbnál jobb budapesti szakkörökben készültek a felvételire.
Első nap fejet kellett rajzolnunk. Egy nagyon szép, kreolbőrű nő ült
modellt. Gyönyörűek voltak a szemei. A fej anatómiájával nem is
foglalkoztam különösebben, leginkább csak a szemére figyeltem. Az
izgatott, hogy vissza tudom-e adni a tekintetét, a nézését. Befejeztem
a munkát, aztán hazajöttem. Nem láttam értelmét, hogy maradjak.
Utólag tudtam meg, hogy az én rajzomat tartották a legjobbnak. Így
egyszer csak jött az értesítés, hogy felvettek. Talán csak a gyermekeim
születésének örültem jobban, mint annak a levélnek.

– Viszont tanácsi alkalmazottként eltávolodott a művészeti élettől!
– Akarva, akaratlanul a szakma közelében maradtam. Jártam a közművelődési intézményekbe, megismertem a megyében dolgozó alkotókat, az amatőr képzőművészeket, kiállításokat szerveztem, tartottam a kapcsolatot a képzőművészeti szövetséggel, tagja voltam
a Művészeti Alapnak. Nagyon sok kiállítást rendeztem, nyitottam
meg. Elsősorban az amatőr képzőművészettel foglalkoztam. Országos
amatőr művészeti kiállításokat is rendeztem.
Azt szoktam mondani, nagyon jó iskola volt számomra ez az államigazgatásban eltöltött öt év. Egyrészt megismertem a megyét Ároktőtől Tornanádaskáig, másrészt nagyon sok mindenre megtanított.
Igaz, rengeteg sokkoló meglepetést ért, de kijózanított. Akkor jöttem
rá, mennyi aspektusa van az életnek, mennyi mindenre oda kell figyelnünk, ha valamiről véleményt mondunk. Nem lehet csak elvont,
művészeti attitűdből szemlélni a dolgokat. Ahogy minden egyetemről, főiskoláról kikerülő fiatal, én is meglehetősen ködösen láttam
a világot, mindent elméleti síkon próbáltam megmagyarázni. Szerencsére, ha földközelbe kerül az ember, lassan kitisztul a látása, és
mindjárt realistábbak, józanabbak a döntései.

– Így lett művészettörténész!
– Pontosítok: 1977-ben megkaptam a művészeti rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári diplomát.
– Ekkor már a képtárban dolgozott.
– Végvári Lajos javaslatára kerültem 1976-ban a Herman Ottó Múzeumba, illetve a képtárba. Először akkor találkoztam a professzor úrral, amikor – mint lelkes amatőr népművelő – létrehoztam a Szikszói
Kisgalériát, és képeket kértem kölcsön a múzeumtól. Ő akkor már
itt dolgozott Miskolcon, de a Képzőművészeti Főiskolán is tanított,
a Művészettörténet tanszéket vezette. Nekem ugyan nem tartott órákat, nem is vizsgáztam nála, de tudott rólam. Így amikor az elődöm,
Hegyi Péter elment a képtárból, Végvári Lajos javaslatára hívatott
be a múzeum igazgatója Szabadfalvi József, aki elbeszélgetett velem,
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– Mindezek után a pataki főiskola száműzetés volt vagy kitüntetés?
– Egy nagy álom megvalósulása. Mindig vonzott Patak – a gyönyörű vidék, a műemléki környezet, a történelmi levegő, a hősi múlt, a
nagykönyvtár, a nyüzsgő iskolaváros. De végül is a véletlennek, illetve Czinke Ferencnek köszönhetem, hogy felajánlották nekem a Művészeti nevelés tanszék vezetését. A főiskola akkori igazgatója, Földi
Ferenc eredetileg a pácini születésű művészt kereste meg Salgótarjánban, hogy térjen vissza Zemplénbe, vállalja el a tanszékvezetést. Czinke
Ferenc korára hivatkozva nemet mondott a felkérésre, és maga helyett engem ajánlott. Nekem akkor már megvolt a doktorim, így a
tudományos fokozat sem hiányzott az állás betöltéséhez.

– Ezek szerint vonzotta a tudomány is?
– Tisztelem a tudományt. Rengeteget köszönhet az emberiség azoknak, akik a kutatómunkának szentelik az életüket. A civilizáció előrehaladása szempontjából óriási jelentősége van a munkájuknak. De én
egyáltalán nem vagyok tudós alkat. Alapvetően művész beállítottságúnak mondanám magam, nálam is erősebb lehet az érzelmi félteke,
ugyanakkor szeretem az okos rendet is magam körül. Hogy annak
idején jelentkeztem a doktori képzésre, nagyon egyszerű oka volt: a
múzeumban elvárták a tudományos munkát.
– Miből doktorált?
– Új- és legújabb kori művészettörténetből doktoráltam – summa
cum laude – az Eötvösön. Németh Lajos művészettörténésznél írtam
a dolgozatom Mokry Mészáros Dezsőről.
– Megérte az ingázás Miskolc és Sárospatak között?
– Rendkívül izgalmas időszak volt ez. A főiskolai munkám mellett
nagyon sok mindennel mással is foglalkozhattam. Értelmiségi kört
alakítottunk, alapító tagja voltam az újkori népfőiskolának, megbíztak a képtár vezetésével… Nagy ajándék volt számomra, hogy bár
nincs ilyen végzettségem, 1989-ben megkaptam a Kiváló Népművelő
kitüntetést. Annak különösen örültem, hogy Pozsgay Imrétől vehettem át az elismerést.
– Mert?!
– Mert nagyon tisztelem őt. Pozsgay Imre mondta ki először – kellő
kritikai bölcsességgel –, hogy meg kell újítani a közművelődést. Komoly szerepe volt abban, hogy megszületett az akkori közművelődési
törvény. Tudom, vele kapcsolatban ma is nagyon különböző véleményeket lehet hallani, de számomra szimpatikus az a népfrontos, plebejus magatartás, ami mindig is jellemezte őt. Nem tagadom, én is
inkább középutas, kompromisszumokat kereső ember vagyok. Bármilyen korban – amikor hol innen, hol onnan érkeznek a támadások –
nagyon nehéz megmaradni az értékek mellett, de megéri.
– Azt mondja, jól érezte magát Patakon, mégis visszatért Miskolcra!
– Jól éreztem magam Patakon. Számítottak rám. Volt is munkám
bőven. Hogy mégis eljöttem, annak az volt az oka, hogy még több
feladattal bíztak meg, és oda kellett volna költöznöm. Lakást is ajánlottak, de a családom ragaszkodott Miskolchoz, így nekem kellett
nemet mondanom Patakon. Szerencsére éppen akkor hívott fel egy

régi miskolci kolléga a megyétől – akkor már nem tanács volt, hanem
önkormányzat –, hogy nem jönnék-e vissza művészeti referensnek.
Azzal a feltétellel mondtam igent, ha a hivatali munka mellett taníthatok. Nem volt könnyű elszakadni a tanítványoktól. Egy ideig
még visszajártam Patakra a főiskolára, nyaranként a népfőiskolára,
de közben a Miskolci Egyetemen is formálódott a bölcsészképzés.
Először Kunt Ernő hívott az antropológiára tanítani. Egy évig ingyen
dolgoztunk, csak hogy beinduljon ez a szak. Mindannyian nagyon
lelkesek voltunk. Később, ’94-től 2005-ig a Művelődéstörténeti és
Muzeológiai Tanszéken óraadóként taníthattam.
– Közben meghirdették a Miskolci Galéria igazgatói állását, és már tudni lehetett: a színházfelúíjtás miatt új épületbe költöznek. Igazán nem
panaszkodhat!
– Nem is akarok panaszkodni, de amikor én 1992 őszén beadtam a
pályázatom, még semmit nem lehetett arról tudni, hogy mi lesz a galéria sorsa. A színházi rekonstrukció már folyamatban volt. Bodonyi
Csaba építész fejében talán megvolt, hogy kiváltó beruházásként hová
lehet majd tenni a galériát, de én még úgy írtam a pályázatom, hogy
semmit sem tudtam a helyszínváltozásról. Amikor megfelelő helyet
kellett keresnünk, kiderült, hogy a polgármester, Csoba Tamás nem
egy intézmény elhelyezésére alkalmas épületben gondolkodik, hanem
csak egy nagy teremben, ahol ki lehet rakni a képeket. Az igazgatói
pályázatomban nem is foglalkoztam az infrastruktúrával, inkább csak
tartalmi kérdésekkel. Azt próbáltam megfogalmazni, mit képzelek én
arról, hogy milyennek kell lennie egy vidéki nagyvárosban egy ilyen
kortárs képzőművészeti galériának.
– Mire jutott: milyennek kell lennie egy vidéki nagyvárosban egy kortárs
képzőművészeti galériának?
– Nem biztos, hogy mindent, amit akkor megfogalmaztam, ma is helyesnek tartanék. Bár abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok akkor
leírt elképzelés, gondolat mit sem veszített érvényességéből, fontosságából. Mai fejjel biztos, hogy én is sok mindent másképp tennék,
mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt.
– Mi tartott akkor a legfontosabb, legsürgetőbb feladatnak?
– Akkor a legfontosabbnak tartottam, hogy ebből az intézményből
múzeum legyen: városi művészeti múzeum erőteljes közművelődési
tevékenységgel. Az volt a célom, hogy komoly szellemi műhelyként
működhessen az intézmény. Akkor már voltak a városnak múzeumi
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nyilvántartást igénylő gyűjteményei: 1988 óta működött a Feledyház, 1992-ben megnyíltak az első kiállítások a Petró-házban, itt voltak a Kondor-képek, közben hazatelepült Szalay Lajos is…

szóltam, mit hová tegyenek. Közben persze működött a galéria is,
kiállításokat rendeztünk, programokat szerveztünk, tárlatvezetéseket
tartottunk, pályázatokat gondoztunk…

– És itt volt a Petró-gyűjtemény is!
– Valóban: akkor már érvényben volt az az önkormányzati törvény,
amely visszarendelt mindent az eredeti tulajdonosnak. Így a Petrógyűjtemény, amely most a Herman Ottó Múzeum képtárában van,
tulajdonjogilag Miskolc városé. Nem mondom, hogy annak idején,
amikor voltak villongások a megye és a város között, nem merült fel
senkiben, hogy vissza kellene szerezni ezt a műtárgyegyüttest. Szerencsére szakmailag elég hamar sikerült megállapodnunk. Innentől
kezdve nem láttam értelmét a vitának, különösen azért nem, mert
a művek számára megfelelő körülményeket kellett volna biztosítanunk. A tárolás, a raktározás komoly feladatokat adott volna a városnak. Mivel a múzeum tervezte, hogy állandó kiállításon – itt a
városban – mutatja be a gyűjteményt, nem lett volna értelme tovább
harcolni. A jó együttműködést bizonyítja, hogy amikor felújították
a Herman Ottó Múzeumot, és be volt zárva a képtár, itt a Miskolci
Galériában, a műemléki szárnyban nagyon szép kiállítást rendeztünk
a Petró-gyűjteményből.

– Viszont megadatott az a lehetőség, hogy igazgatóként beleszólhatott
abba is, hogy milyen legyen az új épület!
–A terveket Viszlai József építész készítette, de természetesen mindent részletesen megbeszéltünk. Végül is takarékossági okok miatt
nagyon sok mindenről le kellett mondanunk. Lényegesen kisebb lett
a hasznos terület, nem készült el a felső irodasor, nem lett lefedve a
belső udvar… De talán jól is van ez így, mert puritán épületegyüttesbe költözhetett a galéria.

– Térjünk vissza a pályázathoz! Miért tartotta fontosnak, hogy megkapja
a galéria a múzeumi rangot?
– Nagyon sokáig labilis volt ennek az intézménynek a jogállása. Kezdetben nevezték kiállítási csarnoknak, majd galériának, lakott társbérletben a szimfonikus zenekarral, szervezetileg működött együtt a
vármúzeummal, a képtárral, gazdaságilag tartozott a városi művelődési központhoz. Meg kellett erősíteni ezt az intézményt, ehhez pedig
biztos alapokra volt szükség. Közművelődésben dolgozó tanácsnokként ismertem a múzeumi törvényt, tudtam, hogy a beszabályozottság, a támogatottság, a programok szempontjából ez a szervezeti átalakulás jelentheti a biztonságot. Amikor eldőlt, hogy megkapjuk a
Rákóczi-házat, akkor a múzeumi paramétereknek megfelelően lehetett megtervezi az új épületrészeket, és a műemléki szárny felújítását.
Nagyon jól haladtak a dolgok: 1993-ban lettem igazgató és 1995-ben
megkaptuk a múzeumi rangot.
– És kapott egy szép, új galériát!
– Ez azért így nem igaz. Sőt! Tulajdonképpen 1993-tól 2000-ig építkeztem. Ott voltam kollégáimmal a kivitelezők mellett, ha kellett,
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– Nézzük a tartalmi munkát! Hogy állt össze a kiállítási terv?
– Természetesen folytatódtak a nagy sorozatok: a grafikai biennálék,
a téli tárlatok, a különböző tematikus programok, mint például a
grafikatörténeti tárlatok. Rendszeresen meg kellett újítani az állandó
kiállításokat. Voltak egyéb kötelezettségek: emlékkiállítások, születésnapok, jubileumok. Bemutatkozási lehetőséget kellett adunk az
alkotóházban dolgozóknak, a testvérvárosoknak. Komoly szakmai
kapcsolat alakult ki Kolozsvár, Kassa, Nagyvárad, Ungvár, Újvidék,
Szabadka, Krakkó, Katowice művészeivel. És persze időről időre helyet kellett adnunk az építészetnek, a társművészeteknek, az itt élő
művészeknek, valamint a Miskolchoz és a megyéhez kötődő alkotóknak.
– Ki döntött arról, hogy ki kikapjon bemutatkozási lehetőséget?
– Ahogy a galériához kerültem, az első dolgom volt a művészeti tanács megszervezése. A 6–7 fős, itt élő, ide kötődő szakemberekből,
művészettörténészekből álló testület évente egyszer ülésezett. Az
mindannyiunk számára nyilvánvaló volt, hogy lehetőséget kell adnunk az itt élő tehetséges embereknek. A galériában reprezentatív
körülmények között mutathatják meg alkotásaikat a kortársaiknak,
Miskolc város lakóinak. Itt mindjárt felvetődik a kérdés, mi az, amit
szívesen fogad a közönség, és mit nem. Aztán jönnek a generációs
problémák: az idősebbek általában jobban kedvelik a hagyományos
tárlatokat, a fiatalok bátrabbak, könnyebben elfogadják a kísérleteket, a szokatlan megoldásokat. Szememre hányták, hogy nemcsak képekből és szobrokból áll a képzőművészet, joggal kérnek arányában
több helyet a galériában a technikai művészetek, különböző akciók,
performance-ok. Éreztem én, hogy jogosak ezek a megjegyzések, de

tekintettel kellett lenni a közönségre is. Nem lehet hirtelen váltani,
nem lehet állandóan provokálóan új, sokkoló művészeti attitűdöt
tükröző rendezvényekkel traktálni. Emlékszem, milyen sokan felháborodtak, amikor Bartusz György megcsinálta itt az Üres terek című
kiállítását. Pedig komoly és hatásos üzenete volt annak, ahogy a sok
üres kartondobozzal – a fogyasztói társadalom melléktermékével
– megtöltötte a termet.
– Mennyire szólt bele a fenntartó vagy a politika, hogy milyen kiállítások
legyenek?
– Két évre előre megvoltak a kiállításterveim, éves programfüzeteket
adtunk ki, ezektől legfeljebb ha egy-két helyen tértünk el. Ez jelentett
némi védettséget. Tehát ha bármit is szerettek volna rám erőltetni, azt
tudtam mondani, hogy nekem megtervezett rend szerint, előre meghirdetett program szerint kell haladnom. De ilyen direkt megkeresés
nagyon kevés volt.
– De volt?!
– Volt. Bepróbálkozott néhány politikus, de nagyon korrekten.
A működésem alatt a fenntartó részéről semmiféle erőszakos utasításnak nem kellett eleget tennem.
– Közben új egységgel is gyarapodott a galéria. Kérte vagy kapta a
színészmúzeumot?
– Amikor eldőlt, hogy a színház megújított épületegyüttesében helyet
kapnak a Gyarmati Ferenc által összegyűjtött relikviák, és erre építve
létrejöhet a színészmúzeum, akkor valóban vita volt arról: hová is tartozzon. Felvetődött, hogy legyen a színház része, esetleg kapja meg a
Herman Ottó Múzeum. De mivel – mint városi művészeti múzeum –
a galéria tematikájához is jól illeszthető, és a működtetését be tudtuk
építeni a költségvetésünkbe, megkaptuk a színészmúzeumot is.
– Hogy érzi, mennyire sikerült megvalósítani a tervet, hogy legyen szellemi műhely a galéria?
– Ez volt a legnehezebb feladat. Be kellett lakni az épületet, meg
kellett tölteni élettel-lélekkel a tereket. Rávettem művészbarátaimat,
Feledy Gyulát, Pataki Jánost, Urbán Tibort, Lóránt Jánost és Borgót,
hogy fessék ki a Dőry-pincét. Abban bíztam, hogy sikerül becsábítani
ide a régi művészklub közönséget. Elkezdtünk programokat, beszélgetéseket szervezni. A Kondor-teremben tudományos konferenciákat
szerveztünk, koncerteket tartottunk, nyaranként az udvaron pódium

estek voltak. Létrehoztuk a Szépmesterségek Alapítványt, hogy be
tudjuk csatornázni a közművelődési tevékenységre fordítható pályázati pénzeket. Közben nehéz helyzetbe került a helyi művészetiirodalmi lap, és az alapítványunk vállalta az Új Holnap kiadását is.
A galériában tartottuk a szerkesztőségi összejöveteleket, a lapszámbemutatókat. Azért beszélek minderről múlt időben, mert 2008 óta
nyugdíjas vagyok, és közben sok minden megváltozott. Megszűnt az
Új Holnap, a jogutódnak tekinthető lap, a Műút már nem kötődik
olyan szorosan a galériához. Lemondtam a Szépmesterségek Alapítvány kuratóriumának elnökségéről, így a felelős kiadói posztról is.
Viszont bejegyeztettem egy új alapítványt, Múzsák kertje néven. Az
volt a cél, hogy elsősorban a helyi értéktermtő munkára figyelő Feledy-ház programjainak legyen alapítványi háttere. És tavaly novemberben – együttműködve a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Miskolci Területi Csoportjával – egy diófa elültetésével megnyitottuk
a Feledy-ház udvarán a Múzsák kertjét. Itt szeretnénk emléket állítani azoknak a művészeknek – festőknek, szobrászoknak, fotósoknak,
íróknak-költőknek, színészeknek, építészeknek, zenészeknek –, akiknek jelentős szerepe volt Miskolc város kulturális életében.
– És mikor láthatjuk Dobrik István legújabb festményeit?
– Egyszer, egyetlen estére már kiállítottam a képeimet. Sándor Zoltán
karnagyúr meghívott egy beszélgetésre a Hassler együttes és barátai
sorozat estjére. Neki sikerült rávennie, hogy mutassam meg a festményeimet a közönségnek. Azt hiszem, az volt az első és az utolsó
kiállításom. Ezek a képek leginkább csak belső, személyes történeteket mesélnek, talán csak a barátaimnak, családtagjaimnak lehetnek
érdekesek. Egyelőre nem is készülnek új képek. Azt hittem, nyugdíjasként lesz időm a festésre, de tévedtem. Közösségi megbízatásaim
mellett most is sokfelé hívnak zsűrizni, előadást tartani. Folyamatosak a programok a Feledy-házban. Több kiadványon is dolgozom.
Papp László és Kalló László munkásságával foglalkozó kismonográfiák
mellett nagy adósságom volt a Feledy Gyula albuma – ezek már elkészültek. De itt van még a galéria emlékkönyve, és minél hamarabb
szeretném befejezni a Pető János munkásságát bemutató kötetet.
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