
sének-tiszteletének szimbóluma is lehetne! Az egyik festményen a II. világháború 
legendás hőse, Marija Fortusz, aki a makói harcokban is részt vett. A nagyszerű 
asszonytárs egy látogatásának élménye alatt született meg az arckép. Hasonló em-
beri ragaszkodás és példa késztette a Lenin-portré, vagy a Kodály-fej születését. 
Erdei Ferenc alakját, személyiségét sokszor megfogalmazta. Megrajzolta, lefestette, 
megmintázta. A legközelebbi, a legszemélyesebb, földrajzilag is legközvetlenebb 
példakép számára. 

Csendéletei virágokat őriznek. Elsősorban kertjének színpompás virágait, a csön-
det magukba záró kelyhes tulipánokat, vérszínű pecsétrózsákat, sápadt őszirózsákat. 

Hajlamosak vagyunk egy-egy művészi irányzatot könnyen behatárolható dátu-
mokhoz, történelmi szituációkhoz kötni. A naiv művészetet is szinte lezártnak tekin-
tettük. S íme, újabb adalék a néhány esztendeje másodvirágzását élő naiv művészet 
színes kaleidoszkópjához. Egy négy elemit végzett asszony — aki bár kitanulta, de 
egészségügyi okokból csak rövid ideig művelte az ívhegesztő szakmát — elsősorban 
paraszti indíttatású, tartású és mégis mai teljességre törekvő ösztönös művészi mun-
kássága már nemcsak a szűkebb pátria kuriozitása, hanem megbecsült helye van a 
kecskeméti Naiv Múzeumban, a hazai és külföldi kiállítótermek falain és gyűjte-
ményeiben. Azt tervezi, hogy rendbehozza a kiszombori házat, amely alkotó otthona 
lehetne a ma élő naiv művészeknek. S minden bizonnyal érdekes és értékes látvá-
nyossága, megbecsülésre késztető élménye a felénk megfordulóknak. Addig is özvegy 
Czene Jánosné naponta kezébe veszi a ceruzát, az ecsetet, s ontja a képek garma-
dát, mert sok van még, amit el kell mondania . . . 

TANDI LAJOS 

Két, nemrég megjelent, hasznos és 
szép helyi kiadványról számolhatunk 
be. Dömötör János Vásárhely műemlé-
kei, épületei című munkáját a Hódme-
zővásárhely városi Tanács V. B. műve-
lődésügyi osztálya adta ki. A kötetet 
Pölös Endre szerkesztette, a fotókat Dö-
mötör Mihály készítette. — A Szentes 
város Tanácsának támogatásával meg-
jelent Koszta József-albumhoz Bényi 
László írt bevezetőt. A kötetben tizen-
hat színes reprodukció található. 

és ifjúmunkások részére ebben az év-
ben is szervezett olvasótábort. A fiata-
lok a Tiszatáj munkatársaival (Annus 
József főszerkesztő-helyettessel, Tóth 
Béla íróval és Olasz Sándor szerkesztő-
vel) is találkoztak. 

Kincskereső-tábor Xjjszegeden. A gyer-
mekek számára készülő irodalmi és 
kulturális folyóirat pályázatainak nyer-
tesei, a Kincskereső-klubok tagjai, a 
lap legszorgalmasabb terjesztői kéthetes 
táborozáson vettek részt. A gyerekek — 
többek között — Annus József és Tóth 
Béla írókkal ismerkedtek meg. 

Az SZMT Központi Könyvtára, a 
SZOT segítségével szakmunkástanulók 
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