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Előszó

Gyomaendrőd a Hármas-Körös partján található alföldi kisváros. Technikai civilizációt is túlélő csodálatos
háborítatlan természeti szépségével, sok-sok kiváló szülöttjei közül is kiemelkedő a művészet területén maradandót
alkotó Honti Antal.

1921. szeptember 17-én született. 78 éve során a történelem, a sors nem volt kegyes hozzá, de ő mindig kitartott
Gyoma, Gyomaendrőd és a művészet elhivatottsága mellett. Iparművészként, festőként, mecénásként munkáját az
igényesség jellemezte. Dolgozhatott textiUel, papírral, fával, műagyaggal, rézzel, ecsettel, tollal, bármivel, ízlésbeli
engedményt nem tett. Szűkebb hazáját nem hagyta el, munkájával nemcsak Gyoma, Endrőd, Gyomaendrőd, hanem
Szeged, Békéscsaba, Mezőtúr, Orosháza, Körösladány, Medgyesegyháza, Mezőgyán intézményeit, vendéglátó egységeit
díszítette, szépítette. Vagyont, elismerést nem gyűjtött, de maradandót alkotott. Saját családi házában létrehozott
Műhely-Galériavonzotta a megye, a térség, és az országrész művészeit, a művészetet pártoló és szerető embereket.
Munkáját szerénység mellett, a tudatosság és megszállottság, valamint a célratörés jellemezte, ebben a szellemben
nevelte családját, gyermekeit. Művészeti tevékenységéért, sokrétűmunkásságáért, önálló kiállításaiért, Képtár, Galéria
létrehozásában végzett önzetlen munkájáért elismerésként megkapta a várostól a "Gyomaendrődért Kitüntető

Emlékplakettet". Életművéért 1996-ban "GyomaendrődVáros Díszpolgára" kitüntetést kapott.
Ez a könyv nem életét, hanem eddigi műveinekmunkáját foglalja össze és állít emléket.
Kívánom, hogy a még számára elrendelt időt szorgalmas és csendes művészi munkával, jó egészségben töltse

szeretett szülőföldjénGyomaendrődön.

Gyomaendrőd, 1999. október hó

Dr. Dávid Imre
polgármester

Önarckép, 1%7. tempera 48x55 cm (fotó: nagy Z)
Portré, 1995. (fotó: Homok Ernő)
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A közgazdaságtudomány által "munkamegosz
tásnak" nevezett jelenséget általában a kapitalizmus 19.
századi, robbanásszerű fejlődéséhez s mindenekelőtt a
gazdasági-gyári termelőtevékenységhezkapcsoljuk. A
szellemi munka területén korábban kezdődika folyamat,
ezért már a múlt század végén kuriózumként is ünne
peltek egy-egy "polihisztort", aki nagyjából azonos (és
persze magas) szinten művelt egyszerre több tudományt
és/Vagy művészetet.

Ám - éppen a technikai civilizáció beláthatatlan
következményekkel beköszöntő ezredvégi körülményei
között - végsőkig atomizálódott társadalom valósággal
szomjúhozza azoknak a reneszánsz embereknek a
példáját, akiknek van bátorságuk átlátható és átjárható
utakat vágni a hétköznapok sűrűjében, amibe lassanként
már az ünnepek sem képesek bevilágítani.

Honti Antal reneszánsz ember, még akkor is, ha ezt
a kifejezést sokan azonnal Leonardo és Michelangelo
példájával asszociálják. Mert a reneszánsz embertípust
valóban az emberi és természeti univerzum újrafelfede
zésének a felgyorsult reneszánsz századai szülték, hogy
betöltsék a még hiányzó intézmények szerepét. S noha a
feladatok nagyságrendje valóban lényegesen megváltozott
ahhoz, hogy későbbi korok polihisztorait összevethessük
a Quattrocento óriásaival, de az intézményemberek
mindig fontosak, és mindig jelentkeznek, amikor és ahol
a társadalom szervezetében "vitaminhiány" lép fel.

Gyomaendrőd, ez az alföldi mivoltában is csodálatos
fekvésű ,yíziváros" talán nem is tudott erről a hiányról,
pedig kiváló szülöttjei (hogy témánkhoz híven csupán a
művészetet említsük): Pásztor János a szobrász (1881
1945), Vidovszky Béla (1883-1973), Papp Zsigmond
(1888-1961) és Uhrin Péter (1887-1944) naiv festők, a
kevésbé ismert Illésy Péter (1902-1962), nagy halottja:
Corini Margit (1897-1982), de még az élők közül is például
a Németországban élő Bella János, vagy a Békéscsabán
élő E. Szabó Zoltán - akárcsak a többi magyar kisváros
esetében, már rég elhagyták örökre, vagy korán nagyobb
művészeti központokba vándoroltak.

A hiányt az a művészetre örökké szomjas ember
érezte meg, aki egyszerre küzdött a saját és a város
személyiségének az identitásáért.

*

Honti Antal 1921. szeptember 17-én született régi
kereskedő családból, s ugyancsak régi szokás szerint,
tovább kellett volna örökítenie a megbecsült szakmát. A
békéscsabai Felsőkereskedelmi Iskolából azonban
egyenesen mundérba öltözött, s noha nem a tűzvonalban,
hanem hadikórházban teljesített szolgálatOt, a fogságot
sem kerülhette el.

Az első és második világháborús hadifogságnak
külön művelődés és művészettörténetevan. Rendkívül
érdekes antológia kerekedne ki a fogságok műfajaiból;

Honti barakkja például az Ember tragédiáját adaptálta a
tábori élet "színjeire", olyan kitűnőségekközreműködésé

vel, mint például Mellinger Dezső a Miskolci Művésztelep
vezető festőművésze, Homokay József a budapesti Ipari
Rajziskola szobrász és festőtanára és Bodrogi Félix

filmoperatőr.A díszleteket pedig Honti Anta:. készítette,
domborított kartonpapírból.

Sorsdöntő momentum! Hiszen mind a művésztár

sakkal való együttműködés, mind az "opus 1." azoknak a
készségeknek az igazolását jelentik, amelyeket eddig
lappangásra ítélt a történelem.

A "történelem" azonban továbbra sem volt kegyes
hozzá, csupán a kihívásokat biztosította, szaporította
ahhoz, hogy a mind nehezebb életút többé ne vá:jon szét
a művészet útjától.

Itthon, 1946 tavaszát követően sem a már megalapo
zott család iránti felelősség, sem a társadalomnak a nyugati
fogságból hazatérővelszembeni bizalmatlansága nem tette
lehetővé,hogy főiskolánpalléroztassa tehetségét. Ismerős,
gyakori, keserű romantikájú sors ez a huszadik századi
magyar valóságban. Ezt is érdemes lett volna (vagy lenne
még) számba venni: hány tehetséges ember kallódott el a
szegénység útvesztőiben.

Honti azonban nem kallódik el, csupán kényszer
pályákon közelít álmaihoz, amelyek egyre inkább
(akaratán kívül is) a személyestől a közösségi megvalósítás
irányában módosulnak. De akármilyen gazdag, szerte
ágazó pályán halad - munkásságát három síkban
követhetjük.

1. Tárgyjormáló és környezetalakító iparművész

ként végezte a legszélesebb körű és leghálátlanabb
tevékenységet: mindig változó (ma úgy mondanánk: piaci)
igényeket kellett kielégítenie, a rendeltetés és az anyagok
(a rezet kivéve) többnyire átmeneti jellegűek voltak,
viszont önmagát és családját kizárólag ezeknek a kézműves
feladatoknak a tervezésével és kivitelezésével tarthatta
fenn.

Ízlésbeli engedményt azonban sohasem vétett.
Vagyis giccs nem hagyta el műhelyét, amely ma is,
önmagában is egy ..látvány": a benne felgyülemlett
szerszám-anyag-makett-terv- és egyéb kellékek révén
feltárulkozó "ezermesterség", vagy pontosabban egy
iparművészeti alkímia vonzó, letelepedésre és munkál
kodásra csábító birodalma.

A dekoratőr, tervezőgrafikus és belsőépítész nem
műveket alkot, hanem életformát, életérzést, közérzetet,
esztétikai áramkört gerjeszt. Ezért tartom szec:iéletesebb
nek statisztika és a konkrét teljesítmények felsorolása
helyett (amit, persze, érdemes lenne elvégeznie valakinek)
a műfajok, tehát a funkciók számbavételét. Igazából filmes
forgatókönyvként sem lebecsülendőannak a leltárnak a
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színessége, korfestő tanúsága, amely azzal kezdődik, hogy
miután a frisse n szabadult hadifogoly már sínfelszedéssel,
vagonkirakással sem tud kenyeret keresni, falvédőt tervez
és fest, majd mesealakokkal díszített iskolatáskákkal és
tolltartókkal áll be a piaci árusok közé; véletlen folytán
bepillantást nyer a mezőtúri fazekasságba, kerámia
műhelyt rögtönöz s 1948-53 között annyi ötletes formával
gazdagítja a túri kisiparosok termékskáláját, hogy
majdnem "benne ragad" az agyagban; a háború utáni
aléltságból magához térő gazdasági élet, különösen a
felvirágzó szövetkezeti mozgalom azonban olyan
kihívásokat teremt a reklám és a dekoráció iránt, hogy
ebben már-már a művészi önmagára találás körvonalazó
dik: a békéscsabai dekoratőrműhely, majd az endrődi,

gyomai, mezőtúri ÁFÉSZ, végül a mezőtúri gépészeti
főiskola tervezőgrafikusaként,de önálló díszítőművész

ként is, faliújságot és plakátokat tervez és kivitelez; az Ő
nevéhez fűződneka hajdani békéscsabai Yidám vásárok"
s egyéb, országos vásárok legnagyobb feltűnést keltő

pavilonjai; az agyag, textil, papír, fa, műanyag mellett
csakhamar felfedezi legkedvesebb anyagát: a rezet S

ötvösművészi igénnyel domborított emléktáblái, cég
firmái, plakettjei ma is arculatmeghatározó jegyei
városának; de minden kínnal-keservvel megtanult, majd
fölényesen művelt technikai fogása egyre inkább egy
magasabb és összetettebb esztétikai cél: a komplex
belsőépítészetimegoldások irányában hatott; modern,
elegáns, becsalogató enteriőrjei nem a főváros vagy
művészetileg amúgy is előnyösebb helyzetíí nagyvárosok
polgárait kényeztették, hanem kisvárosok és községek
(Gyomán és Békéscsabán kívül például Nagylapos,
Mezőtúr, Orosháza, Körösladány, Medgyesegyháza,
Mezőgyánstb.) üzleteiben, fogadó iban, éttermeiben, cuk
rászdáiban, művelődési házaiban nyújtottak otthont
szemnek és léleknek; és végül, pontosabban: közben
elkészül saját (családi) építésű háza a Kisréti út 19. szám
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alatt, amelyben sajátkezű bútorai, lámpái, szőnyegei,

lakberendezési tárgyai között, s a példa erejével művészeti
irodalmi pályákra álló gyermekek és unokák indulnak el;
de ezt az egymondatos forgatókönyvet mégsem zárhatjuk
anélkül, hogy teljes képet ne adjunk e "vidéki Bauhaus"
rendeltetéséről:a közösségformáló Honti Antal 1980-ban
boldogan nézhetett bele a gyomaendrődi közösség
szemébe, annak a kaIákamunkának a napjaiban, amelynek
eredményeképpen hozzáépült a házhoz a képtár s egyben
a múlt századi párizsi szalonok kései, alföldi rokona, a
Műhely-Galéria.

Abejárati homlokzat szgrafittóján kecskealakban ölti
nyelvét talmi hiúságra a Pegazus, s a mindennapi élet
esztétikájának ez a párját ritkítóan igaz Don Quijote-ja
egyszer csak így szólt a világhoz: "... kinyitom lakásom
ajtaját minden szépre, közös élményre vágyó érdeklődő

előtt, akikkel megoszthatom örömeimet és szorongásai
mat, tapasztalataimat és emlékeimet, vágyaimat és
reményeimet. Tessék befáradni, nyitva a kapu!"

2. Az emberi élet minden dimenziójára és helyszí
nére kiterjedő,összművészetitörekvést megtestesítőBau
haus-példázatot egyébként maga említi nyilatkozataiban
és beszélgetéseiben s Vásárhelyi Győző, alias Victor
Vasarely "színes városát", "világvárosi folklór"-eszméjét is
a hagyományos képekben, szobrokban, műtárgyakban

gondolkozó művészetiszemlélet és gyakorlat helyébe lépő

kísérletnek tekinti. A tudatos és művelt alkotóember, a
tisztánlátó kortárs meggyőződésévelvallja, hogy lejárt a
festegetés ideje - ám természetesen nem tagadhatja meg
magában a festőt, aki részt kért minden választott vagy
kényszerű művészi megnyil-vánulásában.

A festészet - Honti Antal életművének háttér
zenéje. finoman, szívet dobogtató nosztalgiával kíséri
életét a festő, még akkor is, ha olykor a primitív művészet

vagy az expresszionisták szenvedélye lobban fel egy-egy
képfelületén.

Mint mindenben, a festésben is a saját mestere; csak
a pasztellezést tanulta Csabai Wágner józseftől, amikor a
kitűnő építészfestő már mezőtúri visszavonultságban
töltötte utolsó éveit. Kétségtelen, hogy ebben az első, s
hatásaiban oly gazdag festőgrafikai műfajban szól a
legőszintébben a tájról, noha gyakran nem á la prima,
hanem fejlesztéssel dolgozik.

Ezek az első festői fogások még nem szorítják benne
háttérbe a született naiv művészt. Éppen ez az érdekes,
hogy aki ilyen technikai manuális készséget és ekkora
szakmai tudatosságot mutat fel iparművészként, milyen
elementáris ösztönösséggel veti korunk szemére bűneit

s vetíti ki a Reinkarnáció, a Földanya, az Új bálvány (a
gépjármű) születése, vagy a parabolisztikus Csendes éj. ..
látomását. Persze itt, az alföldi festészet földjén az irányzat
utolsó nagy személyiségei, egy Kohán György, Németh
józsef, vagy Gaburek Károly hatása sem múlik el Tőle

nyomtalanul (Izsáki öreg ház, Hazafelé, Napsütésben,
Naplemente a Kisszabóban s a remek Önarckép). Egy
1967. december 4-i jegyzőkönyv tanúsága szerint a
békéscsabai TIT (Tudományos IsmeretterjesztőTársaság)
értelmiségi klubjában megtartott, nyilvános munka
értekezleten olyan nyílt, kemény, egyenes vélemények
(Koszta Rozália, Mokos józsef, Gaburek Károly, Ezüst



György stb.) pásztázták végig Honti képeit, amilyenekkel
csak egyenrangú társak szokták illetni egymást. A
legélesebb összecsapásokat az eloxált alumínium és
sztaniol elemekkel montált, fémes csillogású kompozíciók
váltották ki, s noha eredeti ötletnek tűnt a dekorációs
munkák rendkívül hatásos anyagait átvinni, társítani a
festett vagy festői felülettel, szerintük nem a modern
montázs, hanem a kirakati jelleg benyomása bizonyult
erősebbnek.

Ahogy ezen a vitaesten Koszta Rozália megfogalmaz
ta: "Honti kollégánknak olyan dús, olyan rettenetesen dús
a fantáziája, oly erővel motoszkál benne az alkotóvágy, a
tettvágy", hogy - folytatjuk mi: - ezek az alkotóenergiák
gátlás nélkül áramlanak át egyik művészeti ágból vagy
technikai műfajból a másikba.

Tény, hogy a festészet, a kép volt egész pályáján
legbensőbb, legintimebb ügye (ezért csak kivételes
esetekben adott el belőlük), s gyakorlatilag 1970-72 táján,
amikor a rézdomborítás központi szerephez jut dekorá
ciós tevékenységében - abba is hagyja a festést, hiszen
ugyanazzal a kézzel, ujjakkal, érzékenységgel nem lehetett
e két, távol eső technikát művelni.

Szerénységére mi sem jellemzőbb, hogy nem tartja

magát festőművésznek.Az elárvult Műhely-Galériaimmár
csak Honti Képtárként fungáló terében hagyományos
eljárással festett festményein, a fémesen ragyogó
montázsokon és a korát meghazudtoló alkotói bátor
ságról, kísérletező kedvről tanúbizonyságot tevő,

számítógépes nyomatokon jártatva tekintetünket, úgy
érezzük, a Honti-életmű izgalmas talánya marad örökké:
hová, meddig jutott volna a kortárs magyar festészet
küzdőterén, ha a személyes önmegvalósítás vágya
felülkerekedett volna családja és a közművelődés iránti
felelősségtudatán s a nyomort, megaláztatásokat,
kudarcokat is vállalva, kizárólag a képzőművészetnek

szentelte volna életét?
3. De itt, a képtár csendjében, elindíthatjuk az

életmű harmadik síkjának a filmjét is, s máris betölti a
csendet a nyüzsgés, érkező és távozó színészek, opera
énekesek, költők, muzeológusok, filmesek, rádiósok,
szerkesztők, tudósok és gyomaendrődipolgárok, tehát a
közönség várakozásteli vagy katarzis utáni, boldog
csevegése. Talán egy sokalakos, történelmi va",oy társadalmi
film vagy kompozíció modelljei?

Igen, a visszapillantás lencséje így is rögzítheti az
utókor számára a művészeti és közművelődésirendező

és mecénás filmjét vagy kompozícióját, amelyet immár
csak írásban rekonstruálhatunk.

A mindig szegény embernek hitt Honti most
Krőzusként lép elénk? Vagy van üres zsebű filmrendező

és mecénás is a világon? Közép-Kelet-Európa hátunk
mögött hagyott évtizedeiben bizonyára sok ilyen ember
működött - állami megbízatás és havi fizetés fejében.
De olyan embert, akit kizárólag a művészet és a földijei
iránti szeretet irányított volna évtizedeken át a szellemi
otthonteremtés "mérnöki" munkájában - e sorok
szerzője csak egyet ismer: Honti Antalt.

Egyedülálló az a tudatosság s egyben megszállottság,
amellyel Ő azt az esztétikai környezetalakító ösztönzést,
amit fémből-fából-textilből-műanyagból-papírbólkreált
dekorációi és belső terei kivitelezése közben átélt, szerette
volna átültetni, meggyökereztetni polgártársaiban.
Egyedülálló, de legalábbis nagyon ritka az a körültekintő

és elszánt célratörés, ami - megint csak talán Vasarely
"színes városának" a bűvöletében - az artisztikumra
példásan érzékeny, tehát belsőleg, lelkileg is színes Gyoma
megálmodásában vezette.

Corini Margit, legújabb kori művészetünknekez a
romantikus félhomályban hagyott, de csillogó töredéke
ekkor már a város életének a része, s természetesen ekkor,
a hatvanas években is megnyílik egy-egy képzőművészeti

kiállítás. Honti azonban olyan meghitt és elkerülhetetlen
kapcsolatot szeretne kialakítani művészet és társadalom
között, mintha csak egy általa kialakított enteriőrbe

lépnénk. Ezért találja ki legkorábban a "Kép-Presszót" a
Fészek cukrászdában, ahol majdnem annyi ember fordul
meg naponta, mint a kocsmában ... ahová azért mégsem
illik a művészet! 1965 tavaszától saját pasztell- és
metszetkiállításán kívül, például Csabai Wágner József,
Gaburek Károly, Koszta Rozália, s Békés megye más, illetve
a hódmezővásárhelyi művésztelep művészei szerepelnek
az egyre népszerűbbkép-presszó kávéillatában. Legalább
ennyire kézenfekvőnek tekinti a tanulóifjúság vizuális
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nevelésének a kiszélesítését, tehát a művészet iránti igény
minél korábbi felkeltését s ehhez a tervéhez jó partnert
talál az akkor Kiss Lajos, ma pedig Kner Imre nevét viselő
középiskola tantestületében. Így hát 1974-től Művészet

az iskolában címmel folyosógaléria is fogadja az általa
rendezett tárlatokat, benne, stílszerűen,a legközelebb eső

középfokú művésznevelő tanintézet, a szegedi ..Tömör
kény István" gimnázium növendékeinek a jelentkezéseit
is.

Művészetszervező hivatásának kibontakozása során
érdeklődése természetszerűenfordul az elődök, a helyi
művészettörténeti hagyományok értékei felé: javaslatára
s kijárása nyomán 1977. augusztus 27-én először nyílik
közös emlékkiállítás a város két nagy személyiségének,
Vidovszky Bélának és Pásztor Jánosnak a budapesti
Nemzeti Galériában őrzÖtt műveiből. Nem sokkal ezután
pedig szövetségeseket talál az intézményesített, tehát a
képtári hagyományápolás kereteinek a megteremtéséhez
is: a Budapesten székelő MűvészetbarátokEgyesületének
,Yidovszky Béla emlékbizottsága" ekkor már évek óta
tervezi egy emlékhely létesítését, s Szolnok, Békéscsaba
és Gyomaendrődközül ez utóbbi színhelyen tapasztalják
a legtöbb fogadókészséget. Az emlékbizottság elnöke,
Láng Miklós és Honti Antal kezdeményezését az akkor
mégVárosi]ogú Nagyközségi Tanács felkarolja, az Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet pedig helyet biztosít a Honti
által (társadalmi munkában) berendezett teremben az
állandó Vidovszky-kiállításnak. (A gyűjtemény 1993-ban
költözik át a mai Városi Képtárba, de persze a működtető

Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiértalapítvány
kuratóriuma sem nélkülözheti Honti jelenlétét. Atémához
tartozik, hogy ugyancsak az Ő javaslatára neveznek el utcát
Vidovszkyról és Pásztorról; a Szelle Kálmánra vonatkozó
javaslatát nem fogadták el.)

A szülőfalu, amely időközben szülővárossáurbani
zálódott, Honti Antal példáján érthette meg: mire kötelez
az új állampolgári rang - amikor 1980. május 9-én
megnyitotta a Műhely-Galéria kapuját. És meg kellene
értenie Magyarország minden állampolgárának, hogy a
mecenatúra nem az állam és a gazdagok kiváltsága és
kötelessége, hanem lelki és etikai mérték, amely kis és
szegény országok tőkéjét a nagyoké mellé vagy fölé
emelheti.

Amikor a családi ház megnyújtásához hozzáfogott,
előszörcsak művészimunkásságának közkinccsé tételére
gondolt. S amikor annyi emberi segítséget tapasztalt a
város és környezete részéről, amit el sem képzelhetett, a
ragaszkodást és bizalmat újabb ajándékkal viszonozta:
irodalmi-művészeti szalonnak rendezte be a képtárat,
amelyet talán nem is a meghívott jelességek, hanem az
önkéntes és díjtalan szellemi adásvétel légköre rokonított
a Felvilágosodás párizsi szalonjaival.

Persze a meghívottak köre is jellemzi annak a
műveltségeszménynek a minőségét, érvényességét,
nyitottságát, amivel a házigazda a legkülönbözőbb

társadalmi rétegeket megszólította, és rendezvényeihez
vonzotta. Ha Tornyai János, -Kohán György- vagy más
kiállítás képei kerültek a falra - nem kisebb személyi
ségek nyitották, mint Pogány Ö. Gábor, Dömötör János,
Dér Endre és mások. Ha zenei estre szólt a meghívó -

10

Gregor József, Kerek Ferenc, Béres ferenc, a szegedi
Kisopera, a Békéscsabai Fúvósötös vagy a Szegedi Rézfúvós
Kvintett vendégszerepelt. Ha tudomány-népszerűsítés
akkor Dr. Trogmayer OttÓ, Réthy Zsigmond, dr. Keszthelyi
Béla; ha irodalom - akkor Sarusi Mihály, Polner Zoltán,
Katona Judit, az Új Auróra szerkesztői; ha színészek 
akkor Nagy Bandó András, Tomanek Gábor, Pálfy Margit;
ha filmvetítés - akkor Magyar József, Udvaros Béla,
Tölgyesi Ágnes rendezők.

A Műhely-Galéria tekintélyes sajtójában sokszor és
sokféle kiemeléssel találkozunk, ami bizonyára bántó
lehetett azok számára, akik nem szerepeltek benne. Nem
kívánunk ugyanebbe a hibába esni, ezért nem folytatjuk
a felsorolást. Az igazság - a teljességben rejlik. Reméljük,
jelen kiadványban ennek is helye lesz. Az talán azonban
még idekívánkozik: az 1980-tól 1992-ig működő szalon
és képtár több mint 15000 látogatót fogadott.

Ma már csak a művek és az életmű dokumentumai
tárulnak elénk, ha becsengetünk a művész kapuján. És jó
ebben a látható csendben elmerülni.

Egyelőre azonban, a lézer és a digitális rendszerek
napjaiban is mérhetetlen annak a jótékony szellemi
sugárzásnak a köre, erőssége és hatása, amely az olyanfajta
alkotóember teljességgel soha vissza nem pergethető

életfilmjéből szerteáradt, mint amilyen Honti Antal,
Gyomán.
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Kirakatok a 60-70-es évekből
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Plakáttervek a 60-as évekből
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Dokumentumok a Képpresszóról és a "Művészet az iskolában"
című rendezvényekről
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A művészet csodákra késztet, elgon
dolkodtat, gyönyörködtet és megrendít.
Ahhoz azonban, hogy élvezni, és igazán
szeretni tudjuk a műalkotásokat, meg kell
ismerni sajátos kifejezési eszközeit. Látni és
láttatni szeretne, megtanítani minden
érdeklődőtez a sorozat. Fő célja, hogy szépet,
művészetet szerető és értő, magas esztétikai
igénnyel rendelkező ifjúság lépjen ki ennek
az iskolának kapuján. A kiállítások nyitva
állnak Gyoma művészetszerető lakossága
előtt is. Megtisztelő, hogy "Művészet az
iskolában" című kiállítás sorozatunkat,
törekvéseinket támogatja a szegedi

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti

Szakközépiskola,

a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Rajz
Művészettörténet tanszéke,

a
Magyar KépzőművészekSzövetsége Dél
magyarországi Területi Szervezetének szegedi
csoportja

és
Honti Antal gyomai grafikus és festőművész.

A "Művészet az iskolában" című kiállítás-sorozat meghívó szövege.



asárna nyitották meg agyomai pr szó n
a negyedik miniatűr tárlatot

Képkiállítás
a gyomai presszó an

A Gyomai Főld_. Ü'I 'sszö\"e! ',€
zet pi"(~,.;zójúbar; k~·p~·:jálIi ást ren_
dezte;'; be. melyen a he:n kepző

mű...-é::zeli kÜl" ,:::g.i:::inak (S az :Í!

lö.lános \·;]li.L~-n~nt a kÖZ2 Ji:::-r' ol,", ,

ta.náro"· al:-\.Jtá.;::ai: ')1 II i. tjt5k ~_):.:. _~

kiái-iiráson 3. 1-:c.zc!jö·,:oo,"n m:-,~

\-áro.sban éiő rest~;nlü' i-::::':2~-': tnü
ve;L Ls L.íti1:·Ej<:l ma;c! a p;·t'S~/-0

k6zőn_ 'ge. i~ o~rel1d""/e:;L HO:lti
..-\1 tal .kirakb.:re:ncic; i, dona nleg
~zinvonal1:·~2n.

,b_ gy.1

A kezdemény.,zes, hogyagyo·
mai presszóban esetenként a köz·
s -,g. 05 a s7.úk bb környék~ m~jd

késóbb mjr " t<1yo1:lbbi ':idékek
l.;cpzőmún2'szcinck.. induló. fin
tal estöinek "aJZ:)' már m g<illapo
dott. résót:.:l mun jlkodó lkolói

'lk kepeit bemubóSák. hdyesn<2k
bizon. ·uH. Ezt a \·as~\rnap. július
~5-<:n megnyitott negyedik kiálli
tás is bIzonyítja. melyen Csabai
Wngner József mezótúri festómú
'ész mut:.:llja be 15 k':p':t.. ;J leg

változatosabb technjk~i elj:inisok·
!:al alkotott me,,·cit. Szém'ajzok,
tus!" jzok. pa~ztellképek. mono
typi:ik es lem!X'nij- váltják egy-

múst ízléses elrc-nciezésben a notypiúj~ra, e kép tisztán sugá-
pres.szú fi1t.in, rona alkotójának realizmusra

Az elsö, ",ni a látog;otót meg- törekvését. L<2gszebb kép" a Túri
fOcija ,'lZ. hogy \V~gncr J6zsef mi- utca címü tusrajz. melyen 3. fcny
Iyen széles sk;jJcijúan !:.itja és íi- jr-ny~k ellentcte-b61 rak~ ö ti
.'eli az életet. a hetköznapok és rús dinamizm st erzek·~heti ~g::

az ünnepnapok je1cnségeit. ese- szerü, rnegszürl eszkö7.ökl~·:.-l. blZ
ményeit. Törekvése. hogy a kép 105 kompozíciós k~sz~e~ge1.

tartalm;ihoz, mondanivalójához Többi képei is érdoOkeso?k. de
mindig ;J lcgm<2gfelelóbb techni- nem emelkednek az >itl~g fülé,
k3i meJoldást válassZ::l, elisme- többségük oblig:it erzest kelt. A
resre méltó és dicséretes, Ahol e helyes múyeszi utat nem ezek jel
törekv ;J leg-tökéiete-sebb<on meg- zik. törek"ései a (e~tebb fdso
'·3lósu1. "zok a képei 3Z igazán rojt kéP<2kben tükrözoon<:k ()lyan
jók. Gondolunk itt elsósorban a erő'·e1. melyek a szemldÖl l k&
Csendes öböl eimü monolypi::ira tik es gondoLatokat ebresztenek
"agy a ""i;Ymaszedók eimú mo- . b<onne_

-Er/ékes kezdeménjJezes
Gaburek lCár ly feSlim-vtsz kiállítlJSI Gyomá

okos bejcgl'zü ekként ummázta
a tanulsagokul: .,A kiállit -s iz
le:sformáló :szerepe m'att fontos.
az dóm bejegyz(~ k bizonyit jak
ezt:' ~l.\,moJy:ln ,~Fr3di·szurko

lóh," alalristi bangnemre mé~ 3.

~portpúly~i,1.ton sincs szükség
(ahol tlldv:ll':"61eg liher;il!s,bb

1. .,etikett..), :l. ,.na.gyfiúsl od:.is"
itt cg,ycncscn izl(·stclcn. A Bc
atlcs~z('nc.k::ll't követi; vélemény
m:ddnem 01Y3n bossz:l.n(o. mint
a kepzömüv(·.sz ti alkotások he
I~-etl akl-folókat reklam,iló ..cr~
dctiségc" (biz'isten: v3n ily("n
~.\'l:lem('ny" is!). Am ll. bcir1:.1.k
c::.;-;· rc"'zc fig,YclJnct ~l dcmel: ha
nem i. mind cgyczni'k a ._"Z3. {

értö·' ,"t'lemi:n, ·ével. ünálJó gOl1

doJ\<odu I aruln~k el, valami
lyen izlest. a.rnit vezetni, ir;i
nl·iIQni. segileni \<ell. .<\z Ilyen
~s ehhe.z hasonló aJkalm~knq.k

fó célja cs,\< ez lehet: elYinni
II kulhinit a Ic mindenn3pibb
he!yclcre. Ilol az emberek sok- I
szor megfordulna\<. hogy \<é
sőbb az .,i azi tá.rbtosra" is
löbben jarj;>nalt.

~" kFUítasnak ez :l form..ijn
rOltOD az irodalmi pre szö, a mo
dem t..a.maraS7.Ínház tornrijá":al,
igazi kulhirmi ~szió. Ta.lan épp
eZt-r1 (ur 3., ho " a legutöbbi
[(;·liiLí.'S mc;:.:nyitöjan nem volt
ott mindegyik kiállító...

Bcfcjczesül: a. ~yomai kép·
prcsszú '\'.iLi:::-os cdja az izlcsfor
m~\la. az tijszcru képzömúvé·
szeti tartalom, a.z újszcru (orma
mt"'g'ismertctcsc cs nlcgszerctte
lés . Ezál a lti;illitolt képek ér
tél<elése feleslegesnek tünik, ki
]{cll ~lZonba1t fejeznünk örömiin
l\:ct azerl hOfrY Brandl Jözsef
grafikait me"i.:)merhctlük: ere..
deti tehet (~C iskolázoU rajztu
d:i .:;oal p:\t"osuJ, han:;ulatos port
rei és fir:ur::iJi.· raj-&.3 to\·ábbi

........1..; {..Q

Kár lenne a gyomai
kép-presszóért

Többek eredeti (csalt me
gyénkben eredeti. mert \<ü!- és
belhonban CbYarant cit rj dt ki
litlilásl form" ez) öUel~ ..-olt ,
Itép-prcs 'Zó Gyomán. P;jrt- és
taruics,·czefök. a töldszö,' 'f'CZC

lő; és Honli Ant· I ser~n;;kcdése

n)'or:iThn mar 3. harmadik ..for
dulóhoz" ~rhezte\<: július 4-tól
Bé ési :UillCilyné. Kocsis G)'ula
né. Bralldl József, nonti Antal
és ifj. Honti Lá.<;7.1Ú kepeit lát
haU" k " l{Yomai pr.,.. zo ba be
lfiók. t;s készül a negyCdJ is.
mint hallottuk II szcrvezóktö):
Csabai \\'agner József i~crte ){é

pcit. ~ -ésriiInek 1 ~.,ü ni a t:l

nuls:.i.goltal is. (Ezt "Z egy:' fe
lelős lieb' bel! "czetőtól tudtuk
nleg és öszintin, nag:-,'on-nag-yon
örültünk. A t,nuls:.i.go\<nak is. az
t:rdekJödé.sének fö!tcppcn,) Nem

k;\run" elébe \'~i cnneli z
értékelésnek. :im ep'-kH r f1e
xiót rúznénk mégis a. kép-pre szó
üg~:ébcL

E1s('-k~nt talan azt, hogya ki
.'lIitis megnyita", ból nem kell
okvetlenül ünnepaycs :lktust
csinálnI. Nem mindig sikeriiI
(mint leguhibb tap"zt::\lh,ltak).
CS ha sikeriil is. a. közönség fe
szél:~"ezetten érzi magat. .'\. ki
~Ulítú ,"agy j.illitók egyszeri
·ag~· többszüri ,.h('h·~zlncn tar
t6zI~odiÍsa.·' megoldamí ezt a 'cr
dl~t: b:l.T~'i.ti beszélgetés kapcsán
közel hoz' a.tnák s3j5t kep ik
hez CS a. kepz-örnü 'l:szethcz áJta
l.;íuaD azokat, ;) "ik ig~:1~'lik ez1.
nlert ugye c7. a fö cc! '!... Ol~'an

tlirlatvczct.ésfdére l;ondolun\<.
mert lIyenform;in :l kérdé'l fcl
ie"ö nem érzi ..vizsgán::}].t" er
de ludésél. (Mert ..oko5:1n" kér
dezni csak a t;Írn'b~n járatosal(
tudna '. De ki"óÍlle i leh~t a jei·
raU"n is:)

A fó dolo~ ped\J!: ne "",'arj'

VÁROSI KÖNYVTÁR

U69••••..• rJ••.•.•••••••••••••••

(K-ll)
is.

Koszta Rozália
művei a gyomai
liép-presszóban

M a k",t"kedés, a~ il ~_

kcp-prc"..w keroetIliWly
gjl:Cl'ét megelőtle - eoloezl(J!t mó,'.
,-o .u(\omású. h~y n<.'tT!
jjrJ",bóL hanem a 1 ~e l!& :l~

orsó.t< minde-J1 mö..> tri etété:
G~'-olTl<lr jx -ezö ven~gek, 8 il

;;epromüv';'s' t kedvelő! tnínd na-
yol>b SL tmm l tekin t.Lk tnllI a

fe-., h:-rn un-szek ~ó-túrl t t.
l\tC'g" nk j les feosiőmavé.olzel '.'

'~l'ümme-l ..zn - e1~et a Gyoom;;.
F~ igu-"Jntos;iga I11e&hi ·áMnG~,.

,·ovcmí.>er ,)-t>no~ hÚ'Ü mti
-eszünk. Ko - Roz.iI,la IUlÓe7Je1l

tjrlatot II gyomai ké'p-pt"e.'l8lJÓbIln.
A mú . S7. po1"trú1 igen n~ slk~~.

:ll"ütnok a l~togat6_ körében,!;
cg:'ben növclhk az él''deldödÓLl> szá
mat is. Koozt.a Rwaiia ki -llitás&
november 2 ig tekintheb5 JIIetl
G:,'omán a .' pre66ZÓban.

A földmüvesszö\'etkezet gyomai János községi lanácselnök és Cs.
e$zpr· sszój:iban a gyomai jarási Nagy Gábo)', a földszöv ügyveze
pdnbizottság és tanács támogat<i- lő igazgatója. A megnyitó sza\'ak
«"al egy értékes kezdeményezés után a nagyszámú közönség sorai

folytat<Ísa~-;ént a helyi kiálliLás ból kérMseket tettek fel a kiállitó
utan Gaburek Károly festómü- mÜ\'észnek a festészet mühelytit
';ész tárlatát nyitotta meg Koszia kairóI. A közönség érdeklödése dí
Róza festőmű\·ész. a Dél-alföldi cséri ezt a kezdeményezést, amely

i Képzőmüvész Munkacsoport me- hivat\-a lesz a gyomai közönség
I ~yei megbizottja 1965. jí.in. 20-an. k 'pzőmű\'észeti kultúnijának fej-

.'\z ünnepélyes megnyitón részt le.sztésére. Meg?'~nk más helysé
'-ett Hugyik András, a gyomai ge~ lS megl'::ISerelhetnek a h~
júnis.i pártbizottság elsö titkára, sonlo rende_z'·enY~ket. hiszen bJ-

ISzakál József. a gyomai községi IzOI~yara masu_tt lS akad .olyan
o;irtbizot1.á'" titkára Kokavecz lelkes szervezo, nunt Honh An-
- '" tal, a Gyomai Föl szov dekora-

tore, a,;: l önze! en uzga!mával
a kultúra hivatásosait is meg
előzte.

A gyomai kiálliras nagy' közön
ségsikere eloszlathatja azok aggá
lyait, akik a modern piktúnival
szembeni értetlen elutasításról
szeretnek beszélni. Az ízig-vérig
modern fiatal festóművész ügy
válogatta össze a kiállitás képei t,
hogy azok mintegy demonstrál
ták azt a hosszú utat, amelyet a
legnaturálisabb rajztechnikától a
modern vonalvezetésü, merész
szintechnikájú mai stilusához 021
,'ezette, A sajátosan egyéni jelle
gü képeket egyenként több tárla
ton l<ithattuk mar. igy összessé
gükben azonban je1lemzöen kép
viseltek Gaburek Károly rokon
Izenves művészetét. Jól bizonyí·
totta ez a kiállítás is, hogya cso
portos tárlatok mellett m.ilyen
na;;y szükség van egy-egy mű

vészt bemutató egyéni kiállitasra

Békés Megyei Népújság (1965.) GYOMAENDRŐD



Vendégszereplés Gyomán
Jó kezdeményezés a~_~é ~és-Gimnáziumot es Szakközél>"

m~elGYOllían:::a:::::;1'2JWiszet_bkolat,ahol ci kiállítássoro-
-az-"íS"'Kölaban" nevet visel iL zat következo rendezvényere
ftiá:ltfta'ssorozat, melynek is sor kerűL

szervezóí' K:özott oJt talarlUk=- Marciu~ :O-an ugyanis iti.
~. szeJ;e.m 'rómör-K€ny:-m'lán-uyiija mt:g il ~zegt'cJi Tömör
i Gimmiziumot~l'ttúye·,~tLl(ény I::;tv~n Gimnaúum é::;
'Sz.akközepi~kolál, éi Juhász_ Művé~L-di 'c.akközépiskol"1
: GYula J~ar.'a[ketJzó. Foiskola kcpL-ó- Ó; ipon:=tüvész:,ti. ta-

I
RaJL-:Muveszettórtéllct .:1'a12- gozata hal~;a~Ol .alkotasa!böl,
szeket a Ma;;yar Kepzc>- )'cndezcndo kralhtast dyo Di

; műveszek Szövetsegc Dél- ös Jozsd, a:: intez.meny j~az~

I magyarországi Területi Szer- ;;aioja, ""il. esemenyen közre-
vezetének szegedi csoportját mw.,:ödJ1;: aL- iskola zene:mú
es Honti Antal gyomai i;ra- ,"ész«ti tagoz.atiinak kamar'2-
flkus-lestomuveszt csakúgy"-!s<5rusa és tÖbb hangsze:ré:i
Illl.nt az otta.'1i Kiss Lajos sz.<5Iistája IS.

,
ve ze

ába
Sz g egy _ékés egyei köz" i k ~anak

.- _- :1a '~zu( otlet, mdy
8Zel"int a .. ~(Oma' Ki.~s L-ajos
G mná:iuln es S::.a':kŰÚr;l

.'ola c:.s:.::L. v]~'!cs eme~ ti
folyo üfát d. la _ o ki llít6.s1
helyLéggé aj:;k' ott':'l::. Ho-,t'
A tal .c.::'or.~di ST3L'-~lS er-de
m . Az 2:ké _ze:~s tCill1"·1;:·2IJY
tá..\:tjr:'i -':":':iúlt 30::: ~3 - .:1'.:. ta
D'-~ -ai ~s üiákjai. kvz·Jt.~:. ':5
_an~a o a .. c3cl: L;'7 or:';z-

~ .. a ~ .jtiete!:, ,...ü~·~pi:'212s~:·:. .
e 6Zcf!.',> ~,,-::-vck, "O;: j~er;y i.-é-

'0:':0';., A Eébi:~ T"I' ~Y :
na l:öz,é-- jfiúSd.;iát.. lal-:ó;',;
ne 1 kén, ,(:.,,;;ct1;é : el 'iL

ut6 bi ~ -c;"b·n sem r<:t:gü3
kep"'őml',n::::di k~j .::t'::sc!:,
sem € . 4~:b nll~:>~ré~<~.~4_i 2~e':T'lé

ny k. Hi';'n}' zot;; ~ :cl;pcLa
tossag, a p:rzr.. !lEnS :uÜ,~·

s:!etne -elő. i.~r.:(:r0 terj€3zto
tevek ny ~g. melo ' tú

O

ép a
tani.tá·i .•°:ik !;:cre~eiil, kilép
az ! -kola fal31 közül.' Eae
'lIallaU::070tl, rno~t a. l1.cigy!,öz
ség ~jlnnaZiiJ\Tl::l a .~'J'1ú·},-es:.:e:

az iJ;.1':')!rican.:'} CIn,1l.i l"€·n 2>:
vény~or ':;:;:2.":': _-:tZdE:méD~.·E:Zt2S~
'.'el. Atciój~iK cf ';;:. hogy éi
mé yköze b~ nozzana:: r ,!Í
veket és alko' <5 -at, ho.

o
szé

pet, múvésze-et sze~-_tó é<:

értő, magc"-S E:-o:ztétil~, 1 lr'eny
n\"E-l rend '·1ke-lj fiatalok ka 
::ik kézhez az érett ég'ikről

'.<.l·:6 bizonyitv·:,.l.;;,
Eogy mi küze eh!1.ez a kez

dem 'nyezéshe7., a Békés e
:;yei :la:;yközst: qi~zi

:.un'- jak ötletéh _ Szeged
n(:k·. A magyarázat egys_.e
L'Ü: az i..kola. erő zála"h:a1
kötiidik ehh<!z 3. vár0S; oz, hi
.3Ztn veg;:;etr h::dqat6inak
n~ gy része ennei~ c. váro,,
:'1al, felsőoktatást intézmé
nyei' -sn tanul tová"tb. Külű

r:ösen sokan szei'e::tek már
eddi;;; i dipkr:ná' a .Juh" z
Gyula Tanárkép;:ö F6is -ola
különo"ző :;oza\::ain. de a Tö
mörkény István C;mn'-;dum
t!s M'-vészeti Sza~:l,özépisko

la is e~'elt moL jó néhány
fiat.alt. Ezért látszott g<.TÜ_

mijk:;j'izc.n.-::k :;'3 ö;;le - ezek
:elek a sz·~ged! ir:tézmények
I ~'k '€gítStgé:: t~erik tervül-~

egYalooitá.. ához. A napok
'Jun Fekete Antal, a .:vornai
Kiss Lajos Gimnázium és
"za'·:"ö:-;épiskola igazgatója és
Honti A tal, aki a rendez
VED "ek szakmai ini.r.yítója.
felke estek ezeket &. szegedi

~ntP--:nen °ei;;et és m(; illlapo
0",,;:,".- t k"töttek velük. eg
:.illapoddst írtaJ~ alá a segít
sec,:J"újtáspy !l Tö lü '-ény
I"t~oán Gimnázium é Mú -~

_zet;, $<:. k ::i.;zeoiskolái.'an dr.
D'ór. .~óz<;e~ ir;az§, tóvaL i)

Juhász G. ul" Tanár-oépző

Fél ~:ola ~·a'z-mú':~szstt·,·rt:

o e" a 5- .. -en Fi.che!' Ern6
tannékvez<:'t6 főisko ai

<i fóJ.l é!; Z~bori Lászl6
fe. ~0. v'sszel. a IIla/n'.H
Képző "vé5z(:1: Szövetség
Dél-rilag:yar -:.", ági eriileti
Sz rveLete szeg -':;i csa 0rtjá
D;:k ~itk"-l";lVaL Mii.dk~t in
~ézm~n~- fs .:;:egedi !;:ép,-ő

ll'oűv":.ze csapa t ja halloatl;i
~s Í-'.E cui. egyé:!i és l~olle"

tív ki/.llitásokkal. csereláto
ga'c[;sok -al. tarlatvezetévek
k21, elóadásokkal, a kiálI
tásokhoz j.:".ap~ol6d6 -::.en i és
i' odalmi orod;.tkció';:kal tá
mo atj2. á ~ omal közé is
kol e~yedüld11ó ke7.de .. é
nyezúét. E mostani megálla
podások hite!e:::ítő pecsGtje
lesz a januárban kezd.Sdö ak
ctósorozat minden eg es
dezvé lYe.
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1. Csongrád Megyei Hírlap (1974.)
2. Délmagyarország (1973.)



Ji'fl8órnap délután Gyomán

uMúvészet az
kiállítás-sorozat

iskolában It

megnyitója
~. gyorf'..a.i Kiss Lajo Gi!ll.1,á- ban·. H0í ti :::.s<!Jao :nlnd(;~

num és Sza!d;:özépiskolaban j'a- t<lgj<! ":ötódik ,~ gY0n~ai iskol«-
nuá.r 20-án, vasárTl...a~ délután hoz: az apa rezd0nAd::>o:átasai di-
3 óra>!oor nyilik meg a gyomai gzi1;ik az epüleG falai" j, g::er-
Hanti család öt tagjának képző- mekek pedig: valu...-nik,:>r ott
művészeti bállitása, amely a érettsé-giztek. A (,;ot induló so-
Művészet az iskolában címú so- rozat megl'endezéséber_ 'ép-
roza<t első 'ti!r]ata lesz. - _, ~ __ <:l:

"LaUll és lát;:atn:: szer.~ ~muv~~ek &Ov~t:~~~e. ::z~~~~d:
. . . ct . - kJ"'- CsoDOnr. ct. ::.-ZC~I,: l Tor.'i".... rr-. ...:üegta.1l..1.taTH ml.n en erQel:- .oao~ 'ví" ." . -.. • ••

2 ooroza!t. Fő célja. hog:..... ~"'éJ)(.:-.l.. 2. •. u,rc:::z:.t<f1..'l b:.:2./.;]!-..Q:l".l.::o ~~I'I)la c::.; ~

műv€szeiet szereté és é!.-""'oo ±f.jú- Tat."1a.:tkepzo FÓ!s!:Olc: seg!t€="tté a.
ság lépjer- ki E:nC-'lek az iskolá-j_ gyaro.'l.ai t2r.0,-,tézet2t, _~_ vasá!'-
nak a k;ipuján" - olvashatjuk napi tarlarot Szúcs Arpád fes-
~ 1ki.áJ.litá.s.l"a mvitilé meghivó-- tómúvész_!Yitja ::!leg,

Tárlatsorozat kezdődik

a gyomai 'gimnáziumban
Kul "lis ~ll: törlé eté_' ~15dho-~ 1:art=l~ Tancl-i Lajos

"Jen soha nem vOlt n1eg anniti es c...~nlniczh"1: Zott3n. Val.:.l
múv~ü?ttel kapesolatos ese- :ncnnyien a szegedi fóisko]on
rrK-'Tl.", mim az utolsó 15-:lO esz..I végeztek. ilL tanulnak. Tanaraik
tendóben. A tehets6:;ek 'kibon-t szerLLt - es e7:t kiállit.a:sokon
~-<ouisanak szabad tere, az aj-I való :o:rereplésü'k ig:amilja
kotá'50k becmutatás3tlak tág le- nemcsak ""lOrgaJTTl'lsak, te'h<?t<e_
he~v5se';E: -azokat is hozz:.ajuttatta gesek is. H0'gy' ~ család m~l:..,k

a múelvez.e1.hez. akik valaha ta!(jából milyen kvaliUisú mú
~ hiTből 'hallottak mú\"észe- vesz lesz. azt m,")~ m~ r:e,;-n ie
tekröl. és csodálva csodáltak het megjósolni. Fiatalok, pálya_
egy--€g<7 i;(ny,elen. giccses 'al- ke~dök. ai-.-i'"et ráadásUl c.<ak
kotást, Ez ~', hog;' igy van. müvés~ö tanál"Oknak ism<'T-
Ké~dés a2lOnban. h<>s:'- az á1;\'ál- T1ek el " hivatásos pályatár:<ak.
tozás wilven mért:€<kbem történt A kiállító csalá<rl:>ól azonban
:neg. menT'l..vi.re demokratizálód- .rn:indeny.t~~ f:~·p.lm(.t érd~
ta..'t( a múvész€-tek, és a demok- mel.nek a TandJ. Lajos e;..::presz
:-at:kus 'körülmények között va- szi~,," látomasaibOi szűktett aU<o_
jon mi;"<len a Tl'Iaga kijelölt. hL tásCIk, CsemniC7.ky Zoltán bra-

vatásszerű útján hala<it és ha- vúros :ra:,,\;:és7.sége és Ro»ti
laó--e. , • ' Lá6zló kubisztikus_konstruktiv

'Eze"" " k<órdése'k !oglaIko:dat. :estrnényeL
:.ak Ji J'Q'omai giIr':l<izium igazr
ga~t és tantestületet is, Az aPa örom..---nel. jog"" bÜS7_
amikOr _ nevelési t«T>a=taIata- J<..,séggel ótXlelgeti valamennyi
ik eIerrt7.ése során, ""döbbenve g.verD1ekét. Az ö k€'pei nos>:tal-
az esztétika; ne"elés hián:rossá- gikus. liraí ''-aIlomások a válLo
g'aira és a tanulók igMy~gé-- z6 Gyo-máróL

re. 1sKolajuklban jelentös l~€'zde_ Hontiek l..d,9.Df~ Jt3.r. a ~,.._
m61Y'eze..~l .i!ZYe..~eznek .:se:glteni ....-ek szerint a. sze.:;.e<ti. Tömör-
a muvészet:i nevelé.rt. úgy COn - kény girr...názium tanárai és nő

dol:Jwztak., hogy GyomáI'-'-"k rnlL ve:nda\;:ei mutatják be alkot3
umma nincs. kiállitótenne, ahol s~ikat. A sort a s-r.e;r"di Pedagó..
rendsZ2resen foga.dhatnának lV.ai Fő:s!kola taná1"ai;"lak és I~
időszaki kiállításokat tehe1scgesebb ta."litvánYllinak
nincs.. van ·,,;SZOTlt a zim- tárlata; a Delmag,ya..""'Ot"Sz;á;gi. Mú_
n.:izium71ak egy ~zép tágas·
lolyo:s-ója remle7.:"R.nek ott idő- vbcsoport b<!rrtutatJkozása. a
rÖi idére képzómúvés7..eti ldállL G:,-~om.a köni..voo naiv festo""k..
uis~kat. Fekete Antal igazp:at6_ majd SZÜe-S Arpád szegedi f">
na.', buzgó uimasza volt az efKép_I tómú"b:z kiállitis.a fol~'tatja..

~iés m?;vaJ00í"tc5iba:n. Honti AnJ A kiállitás "róek~"", hol'Y
tal GvOl'n3 iét:ei ilve-.n ÁrtelTY'...ú-í n€m~k az iMola nöyendéke1.
,okovásza", aki csal~inaJ-:.-ka!~~D-hanem 1clvüLi1lók is 1<\togatha-t-
CScil"tatt is felhasználva r:&Si-_ ják reggel 8-tól délut3n 6 óI'á-
a program kialakításaban. ig. Az első kiáDjtfu; több eze,:-

- EL-0nek ö é~ esaLádja mutat-l1áf;od~tót "0"',~()tt.~ vid~l is
Kozott be az ,,,-<ola kiál\-i'Gás-s<>-- -, <'s a \"endégkoT1C'V-:be Irt 'Jé.-
rOzaUiban, A családból fia, Hon.. lemhly"k egyérúelműeT1 iSazol
ti László és leánya, Honti Ka-! já>< e kezdeményezés dicséretre
talln ja."'lárok, Hont' Ju<lit pedlJ:1 és 'kö"etés:"e méltó he1.v~h
il. aves 1íóiskol<l.l halJgaJó. A Beck Zoltán

Békés Megyei Népújság (1974.)
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Miklós a marolon

bon.'LJ"'. h. _('rm .J

, mind':~ Told:-

Vendéglő - a vén Márkushoz
le \'~tll,]l

,p:c"_lünl:.
':.... ':e;: ton'.
f~J..b"l pal-

I .4. ra n I.' Jano:
ámü t"eTsét

ban -"epel
kori biroja, .4
1~lIcllda 'oe

$Q es Kórö~la

'jában tett Iul
. ba alá rakott
ladánl/i földe r.
meg a rarcsa"i

1/ ö ladánl/;
heh';eknek ez

tet ·zik. annal
kieknek. 1';)

ések han 7.a-
ál elótt, sokan
iskol~ban la
v JánosI. de
'nevadór I a

pincereket is.

l iiutjn ne':eL k3pOtt a ':.:..n
d~ .... l· e:k' ziltetlC..;. C~~

t~lbb a beJar.:ttnt I.... A
\'urosr€z lemezbe 3 .!.:..\'om;:
~ndro<h HOllrll~ .:tnt t k;ll,,
p;.tlta Sldl'ku5 biro porLr~J.:.l .
.a ~Zo\·e,..!,et. Apn)l$ Ol::l C.':).J._

IUl.::HJ;:l a -ce.lttábla ;) ·H-es
fóúton k07.lekedö autosok' t .
.:l ko;;:.se~ j.)k "it. Nemc,;o~: . 7.

elelrorga\Qm nölt me ,JZÓtö.

Szamos rendez.\"enynek adott
helyt a \'endeglö. ahol egy
szelTe IBO-an fernek el ke
nyel mesen. l'i:Onyhai. dol
g07.Ók megalkották a !\-Iár
ku~-;.;zelet ne"ü etelt. ami
nem m.:.is. mint natur s.zelel.
a tetejen megfü.:izerezett ve
löve\. De készitellek Mái€:_
szeletet is.. amely az ide szi
"e en' látop,aló, nepszerú
táncdalenekesl'ó\. M:ite Pe
terról k3pta a ne\·et.

1. Békés Megyei Népújság (1965,)
2, Békés Megyei Népújság (1981.)
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Malom étterem,
Medgyesegyháza

,

Ellapozó

Nagylaposi Birkacsárda

Mint ismeretes. hétról
bétre eIlátog"atunk egy-c-gy
etterembe, s az ott-tapasz,
taltakat közreadjuk, hogy
átfogó es reszletes I;<'PN
tessünk arról, mit kínál "
megyci - illc-tve ',',ctllJ'
ként a mel;yehatáror, túli
- vendéglátás.

Magyarorszagon Széchenyi István kezdeményezésére 1836-ban jött létre a sop
"oni gőzmalom,ársaság és 1841-ben kezdte meg termelését az első pesti gőzmalom,

A medgyesegyhazi gőzmalom 190:J-ban épült, 1919-ben leégett és 192I-ben épitették,
újjá a Herczeg testvérek. 1958-ban vilJ<lmositoltak és 1971. december l-ig múködött'
1978~ban vása:'oila meg il Medgyesegyháza és Vidéke Afész. Vendéglatóegysé!l.~--'!.!1!.

:<ítoltak ki az '~pületból, melynek neve Malom étterem lett. :A""kWsó és belső építé
sle! stJlusan Ieilsmerte"m a gyomaI Honli Anlal keze nyomaI. Belepve az aJton, ;i
teTszolgaiono ".)szonve hellyel kmall es hozta az etlapol. Rendeltem egy üdítÓt.

A jó ebéd utan kicsit körülnéztem a hel iségben. A belső~Ltésze~ilEtg ~sf:téti~.u

~an la a l o teremre ra eme egy -ja os ar an artas..a. tirtó- és tájékoztató táb
l:ik nem illenel< bele a terem hanguJata6a. Az egYIk s;Jr0kba!'l ~2\' elilvult ,ÜI"n1<--

Szep, barácsago:s ez a csár
da. A falon a gyomai Honti
Ant:<ll faliképe : birkát tere
lő pásztorok. Faburk0JiJ"

----nlSiti"Kus""a'SzTaJOk.""szeÚ::: A'
sarokba áHitott zenegép
hallgat, igy aztán az idilli
csendet mintha s(:mmi sem
l.a val"ná. E:s mi van reggel?

Idősebb ismerőseoim nosztalgiával emlékeztek a nagyl;posi Birkacsárdára, uz olt
elköltött birka;JörkÖltekl'e. bar hozzátették: már régen nem jártak ott. Ezért is [(e
I'estem [el a7. éllermet. no meg azért. hogy megtudjam: milyen látogat()ll$úgn~k
örvend most ~ ssárda I

A 46-os Úton Gyomaendrőd és Mezőtúr között csak a közlekedési jelzőtábla
utal az étteremre. Kivülről az épület semmiben sem különbözik a többi vendéglő

löl. Bent visz'Jnt több dolog is jelzi: az étterem nem sorolható be hasonló h;lI'Inad
,)sztályú társai közé. A festett mennyezet, az oldalfalakon körbefutó lámpas'.'l', a'
eredeti nek me hag ott csillár, a faliké : ezek" , , . -.

Még egy apröságról. Legutóbb nem értettük, miért van bezárva il másik terem)
Mint kiderült, zártkörű rendezvényt fogadtak; az ujdonsült házasok a Birkacsárdá-
ban kívánták elkölteni a menyegzői vacsorát.,. .' szilasi

1. Kereskedelem és technika (1973.) - A mezőtúri Béke étterem
2-3. Békés Megyei Népújság (1987.)
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A Icld:erendeléjj aruh6:: .ül!o kepe
A jó hangulatot" nepi djszit~sü környezet is fokono

o csórdóban

keze munkajat dicséri.
ugyancsa'- nekíKöszönne ö
a- lakberendezési aruMzs a

'szövetkezét tóbb mas egysé-
gének nézelódésre;- váSár as:

. ra ösztönzö belso "iképzéSe;
ötletes és hangúTa os e ren=-
dezése. - - - -- -

A Hídfő ~tterem reprezentatív belseje

A k rszerűen berendezett AB -ben avasarlók kényelmesen
válogathatnak o bőséges arukészletből

kedvelt szórakozóhelye a
Fés~esszó. Nemcsak a
figyelmes kiszolgalas--es--a
.ózene vonzza ideavenae-=-

--get. -hanem az a' modern,
-nagyon- lzléses -(leRoraciö,
-amely Honti AntaZ--tpaTmú-=-
vés:l--graITkus-ra"llTázláját és

Tallózás a Szövetkezet című lapból (1965-1970_)
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A. korszerüen átalakított szaküz1e"et
a~gus:tus 20:-án adta át rendeltetésének· a
foldmuves~zovetkezet, Kiszely Lajos ke
reskedelrr:l t)sztáIYVe"~tó és Szabó József
bc:ltvezető ..iel~ntős forgalomemelkedést
varnak az on.k.iszolgáJásra való átté " től
mely egyébké~t nemcsak a vevőnek ~bb'
a7. ela?onak lS megkönnyíti munkáját. "
. Az lZlése>, modern dekoráo:iók. melye

ket kepel-? '~n bemutatunk, Honti Antal
de~~rator lzJesét és művészi igénye"t d'.
cserlk. l

Gyomai Fn..5z kötöttáru boltjának m,
díjat elért kicakat.át Honti Antal ké
szHette.

Augusztus 5-'n ny'tot··'
meg G"omán a nagy 'özseg
harmadszori újratelepítésé
ne.' 260. evfordulója alkal
mából rendezett kiállítást,
mel ed'ig még nem publi
'ált dokumentumokat is be-

mutat Gyoma történelmi
múlt'ábóL A gimnázium
föidszi..ti folyosóján é a

termekben a nagy 'özseg lpa
ri, mezőgazdasági szövetke
zet i, válialataí is helyet
kaptak, e 'Iődésük és ter
mékeik bemutatásával jól
reprez ntáljá' munkájuk
eredményét. A kiállítás t -,
'ezesét, dekoratóri ki 'itele:

:leset Honti Antal végezte ej:
kitúnóen,

Az egyilf legszebb terem a háriipari szövetkezet árubemutató
ja, kiegészítve a szöveíkezet negyedszázados történetével

Fotó: Gá.l Edit

1-2. Kereskedelem és technika (1964-65,)
3. Békés Megyei Népújság (1977.)
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1. MTI közlemény (1966.)
2. Békés Megyei Népójság (1967.)



·- - •• •

,

divaláruüzlel BékéscsabánUj
A Gyomai HiJziipari Sz6- Al. ízlésesen berendezett

vet kezet. mint üzemeltető. il üzlet belsőépitészeti munka-
Körösvidéki Cipész Szövet- it Honti Antal tervezte. A
kezet. a szalTasi Szirén' Ru- különösebb ünnepség nélkül
hazati Szövetkezet és az útadott új ellátóegységet már
Endrödi Cipészipari Szüvet-

a nyitás után több szúzankezet. kÖl.ismeq nevén a7,
felkeresték.ENCr közös divataru_szak_

- plp-
üzletel nyitott szel'dan Békés-
csabán, a Szabadság téren.

Békés Megyei Népújság (1982.)
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Színes képek



30
Hazafelé, tempera 77x98 cm



Eksztázis, wallkyd és pasztell 93xlOO cm (fotó: nagy Z)
31



32
Szerelmi történet, tempera 90x126 cm



Reinkarnáció, tempera 60x82 cm (fotó: nagy Z)
33



34
Naps·· tésben, tempera 54x68 cm (fotó: nagy Z)



Izsáki öreg ház, olaj 68x121 (fotó: nagy Z)
35



36
Hősök útja télen, olaj 28x44 cm (fotó: nagy Z)



OTP bank esti fényben, wallkyd és pasztell SOx66 cm
37



38
Enteriőr, pasztell 28x36 (fotó: nagy Z)



Fekvő akt esti fényben, pasztell 41x55 cm
39



40
Pipacsos csendélet, pasztell 63x86 cm



1. Bocskay úti házak, pasztell 49x65
2. Tanya napsütésben, pasztell 48x38

3. Állomás környéke anno, pasztell 54x40
41



42

1. Elmúlás, pasztell 54x39
2. Gátoldalban, pasztell 23x30

3. Domboldalon áll egy kis ház, pasztell 30x23



1. Napsütésben a Balaton, pasztell 34x29 cm (fotó: nagy Z)
2. Balatoni csendé~et, pasztell 28x33 (fotó: nagy Z)
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44
1. Ősz a vasúti híd mellett, pasztell 3üx39 (fotó: nagy Z)



1. Hősök útja ködben, pasztell 21x31 cm (fotó: nagy Z)
2. Balatoni naplemente, akvarell 24x35 cm (fotó: nagy Z)

3. Esti fények a Balatonon, pasztell 22x30 cm (fotó: nagy Z)
45



46

1. A Vörösmalom sarka este, olaj 40xSO cm (fotó: nagy Z)
2. Boszorkányfa Galyatetőn, pasztell 33x48 (fotó: nagy Z)



1. Móló esti fényben, képarchitektúra 40x50 cm
2. Esti fények, képarchitektúra 26x65 cm
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48
Emberpár, képarchitektúra 54x80 cm



1. Szüret, képarchitektúra 75x1l6 cm
2. Tehenek, képarchitektúra 44x98 cm
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50
Esti séta, képarchitektúra 30x53 cm



Virágok órával, vörösréz domborítás 125 cm
51



1. Aratás, vörösréz domborítás 100 cm
2. Kordé lóval, vörösréz domborítás SOx140 cm

52



1. Készül a kenyér, vörösréz domborítás 90x140 cm
2. Pékség a XVII. századból, vörösréz domborítás 90x140 cm

53
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58

Rendezgetvén dolgaimat, a számomra még elrendelt időt
szerény munkával és csendes meditációval töltögetve, rég
elfelejtett vázlatfüzeteim kerülvén a kezembe, szomorúan
néztem a már megsárgult lapokat. Kár értük, hogy így el
kallódjanak.

Egy ráérő délután elszántam magam, hogy megnézzem
Péter unokám, ugyan mit motoszkál azon a számítógépen
szinte éjjel-nappal, s kértem, mutassa már meg, hogy mit is
tud e fránya gép, hogy olyan rabul ejtő. Elcsodálkoztam. Egy
varázslattal kerültem szembe. Mindent lehet vele csinálni.
Rajzolni, kicsinyíteni, nagyítani, elhagyni, hozzátenni,
megörökíteni elszálló gondolatokat és még sok mást.
Döbbenetes! Elő a régi vázlatokkal, s csoda történt, a gépen
megújultak. Új tartalmat kaptak. Önálló alkotásokká
nemesedtek. Étvágyat kaptam. Hát nézzük csak. Mi történne,
ha a meglévő képeimmel is játszadoznánk a gépen.

Két hétig teljesen belebolondultam, csak ültem az uno
kám mellett és vezényeltem neki, mint egy karmester a
zenekarnak.

S íme. Itt van egy részük a kiállításon, a régi képeimből,
vázlataimból, az általam, az unokám és a számítógép köz
reműködésévelszületett "Új" alkotások. Kérem, tekintsék meg
őket.

Az 1996. október 12-én megnyílt kiállítás meghívó szövege.



Balatonj Vénusz
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60
Eksztázis



Önarckép szobabelsővel
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62
Önarckép



Reinkarnáció
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Naplemente aKisszabóban



Honti Műhely-Galéria
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Ha valaki egyszer megkérdezné, mi végre is éltem, nem tudnék
fölmutatni vagyont. Se kacsalábon forgó palotát, se takarékkönyveket, se
elegáns autót. De mégsem jönnék zavarba. Mert ezeknél többről és
értékesebbrőlbeszélhetnék. Mindig azt kerestem - több-kevesebb sikerrel
-, mi módon tudnám legteljesebben megvalósítani magamat. S ebbe
beleértem családomat, környezetemet is. Ebből a szándékból gyarapodik a
könyvtár, ilyen indíttatásból születtek képeim a pasztellektől a temperákon
át a fémkompozíciókig, ez hozta létre megvalósult belső tereimet,
vörösrézbőlkalapált dekorációimat, s mi tagadás, ez adott erőt és lendületet
e ház kialakításához, a Műhely-Galéria létrehozásához. Nem mindig szerették
errefelé az ilyen munkákat. Ám az utóbbi években mintha megváltozott
volna a légkör. Mintha egyre több jutna a fejek, a szívek gazdagítására.
Mind jobban érzem a figyelő tekinteteket, az őszinte érdeklődést, a baráti
közeledést. Ennek nagyszerűpéldája volt, hogy egyetlen hívó szóra sokan
segítettek a bemutatóterem megépítésében, fölszerelésében: szövetkezet,
vállalat, üzem; orvos és gimnáziumi igazgató, építész és bolti eladó, ügyvéd
és asztalos, szomszéd ragadott szerszámot. Felajánlásomat elfogadta a
nagyközségi tanács, mely támogatja programjainkat. Itt születtem Gyomán,
abban a községben, melyet óvón ölel az ország legtisztább folyója, a Körös;
ahol Knerék szellemi hagyatéka messze világító példa; amely a magyar
kultúrának adta Pásztor János szobrászművészt,Vidovszky Béla
festőművészt; ahol a máig kellően nem ismert naiv alkotó és népi
ezermester, Pap Zsigmond élt és alkotott. Az ő példáik is segítettek terveim
megvalósításában. Szerényeredményeimmel szeretnék sorukba tartozni.
Tőlük tanultam nyitottan élni. Ezért szántam rá magam, hogy kinyitom
lakásom ajtaját minden szépre, közös élményre vágyó érdeklődő előtt,

akikkel megoszthatom örömeimet és szorongásaimat, tapasztalataimat és
emlékeimet, vágyaimat és reményeimet. Tessék befáradni, nyitva a kapu!

HüNTIANTAL

A galéria meghívójának szövege



1980.
Május 9.
június 2.

június 30.

Szept. 9.

Október 10.

1981.
június 5.

június 23.

Szept. 24.

1982.
Május 28.
Nov. 1.

Dec. 16.

1.2.8.3.
Május 6.
Május 18.
Szept. 19.
Nov. 3.

1984.
január 18.

Április 25.

Május 25.

július 11.

Október 18.

Dec. 6.

l282.
Május 16.
június 1.
júl. 5-15.
július 26.
Aug. 16.
Aug. 26.
Nov. 29.

A műhelygaléria vendégei 1980. május 9-től kezdődően:

A galéria megnyitása. Megnyitót mond Dér Endre józsefAttila-díjas író és Farkas Sándor tanácselnök.
Regős Sándor, az MTV szegedi stúdiójának vezetője.

Téma: tévésként Portugáliában és Szegeden.
dr. Keszthelyi Béla, a Csongrád megyei gyógyszertárak felügyelője.

Téma: barangolások a La-Manche csatorna két partján.
Szűcs Árpád festőművész,a szegedi Móra Ferenc Múzeum főresteurátora.

Téma: A Feszty-körkép története és újjászületése.
Polner Zoltán és Katona judit költők.

Varázsiások és babonák.

dr. Trogmayer Ottó régész, a Csongrád megyei múzeumok igazgatója.
Téma: őseink az Alföldön.
Lelkes istván festőművész, a szegedi TanárképzőFőiskola adjunktusa.
Homérosz földjén című diaporáma előadás.

dr. Diós józsef, a szegedi MűvészetiGimnázium és Szakközépiskola igazgatója.
Téma: művészeti képzés a szegedi Tömörkény István szakközépiskolában. Közreműködnekaz
iskola gyomai növendékei.

Landgráf Katalin textiltervező iparművészSzövött textiliák című kiállítása.
Polner Zoltán és Katona judit költők.

Sámánok nyara című irodalmi est. (A TV-ben azonos címmel ment műsor anyaga)
A szarvasi járás úttörőcsapatainakkiállítása, a Kodály-centenárium jegyében meghirdetett
rajzpályázat megnyitása.

Gregor józsef operaénekes és Kerek Ferenc zongoraművészhangversenye (dalok, áriák).
A gyomai Bartók Béla zeneiskola hangversenye.
Nagy Bandó András, a Mikroszkóp Színopad tagja, "Humornyik műsor"-a.

dr. Pogány Ö. Gábor művészettörténész.
Téma: a Magyar Nemzeti Galéria története.

A békéscsabai ZeneművészetiSzakközépiskola művésztanárainakhangversenye
(Bach-, Corelli-, Davidov- és Bartók-művek).

Sarusi Mihály író, Sass Ervin költő.

Téma: a vendégek irodalmi tevékenységének bemutatása. KözreműködikPálfy Margit, a
békéscsabai jókai Színház művésze. Házigazda: dr. Andódi Tibor.
A gyomai zeneiskola záróhangversenye. Vendégként közreműködika békéscsabai Zeneművészeti
Szakközépiskola ötven tagú kórusa.
A szegedi Kisopera együttes Fioravanti: Falusi énekesnőkcímű kétfelvonásos vígoperáját mutatja
be a Galéria udvarán.
A mi iskolánk; Mi büszke magyarok című dokumentumfilmek vetítése. Utána vita. Vitapartner
Magyar józsef filmrendező.

Új Auróra-est a szerkesztőség tagjainak részvételével.

Irodalmi est Dér Endre író, Fábián Isván újságíró és Tomanek Gábor színművészrészvételével.
Petőcz Károly Tótfalusi Kis Miklós-díjas tipográfus munkáiból kiállítás.
Kiállítás néhai Papp Zsigmond gyomai népi alkotó festményeibőlés szobraiból.
Zenés beszélgetés Béres Ferenc énekművésszel.

A szegedi Kisopera vendégjátéka a Galéria udvarán (két egyfelvonásos vígopera).
Gregor józsef operaénekessel és Pál Tamás karmesterrel zenés beszélgetés.
Magyar józsef A Mi családunk című film vetítése. Utána beszélgetés a rendezővel.
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1986.
Jan. 20-30.

Április 28.
Jún. 2-10.
Július 28.

Aug. 18.
Szept. 26.
Október 20.

l2.8..Z.
Ápr. 16-25.

Jún. 2-10.

Aug. 21.

198B.
Jún. 3-14.

Június 27.

Július 22.

Aug. 25.
Október 10.

1282.
Jún. 1-15.

Júl. 17-30.

Október 19.

Honti László és tanítványai műveiből kiállítás
(a bemutatott batikmunkák a Magyar Mezőgazgasági Múzeum tulajdonát képezik).
Udvaros Béla színházi rendezővelKosztolányira emlékezünk.
Kohán György emlékkiállítás a hódmezővásárhelyi múzeum anyagából.
Erdős Pál Visszaszámlálás című dokumentumfilmjének vetítése.
Vitapartner: Ungár Tamás újságíró.
A Szegedi Rézfúvós Kvintett hangversenye a Galéria udvarán (a reneszánsz zenétől a regtime-ig).
A "Költészettől a glosszáig" beszélgetés a versekről Petrőczi Éva költőnővel.

Vidovszky Béla a kortársak között. Előadó: dr. Pogány Ö. Gábor művészettörténész.

Dömötör János fotóművész "Az avarok kincsei" című kiállítása.
Megnyitja: dr. Trogmayer Ottó, a Csongrád megyei múzeumok igazgatója.
Tornyai János emlékkiállítás.
A kiállítást megnyitja: dr. Dömötör János, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója.
Hartai László és Dér András "Széplányok" című dokumentumfilmjének vetítése.

Kiállítás Stekovnics János fotóművészFOTOGRÁGIÁK-jából.
A kiállítást megnyitja: dr. Dömötör János, a hódmezővásárhelyi múzeum igazgatója.
Barangolások a Körösök vidékén címmel Réthy Zsigmond, a békéscsabai múzeum osztályvezetője

tart videó- és diaképekkel illusztrált előadást.

Gyönyörű átok ül rajtam címmel Katona Judit: Cháron garasa és Polner Zoltán: A csönd árnyéka
című új könyveiket mutatják be.
Táncok fúvósötösre. A Békéscsabai Fúvósötös hangversenye a Galéria udvarán.
Magyar József filmrendező,érdemes és kiváló művészMi kis ügyeink című dokumentumfilmjének
vetítése.Utána vitaest a rendezővel.

A Körös-vidék növényvilága című kiállítás.
A kiállítást megnyitja Növényritkaságok a Körösök vidékén című előadásávalKertész Éva, a
békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum botanikusa.
Vallomások a kenyérliszt születéséről című kiállítás a békéscsabai Gabonamúzeum anyagából.
Megnyitó előadást tart: Cs. Szabó István, a Gabonamúzeum vezetője.

Filrnvetítés. Tölgyei Ágnes ... evilágból. .. című dokumentumfilmjének vetítése. Utána beszélgetés a
rendezővel.

Júl. 14-30.

l22Q.
Jún. 8-30. "A 10 éves Műhely-Galériatörténete képekben" című fotókiállítás.

A kiállítást megnyitja: Jenei Bálint tanácselnök.
"Kalandozás a művészeti technikák területén" címmel kiállítás Honti László kunszentmiklósi
rajztanár műveiből.

Aug. 30. -szept. 15. A Galéria "Kézmíves Céh" szakkörének bemutatkozó kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Jánovszky György, a Városi Tanács művelődési osztályvezetője.

l22.1.
Jún. 14-24. dr. E. Szabó Zoltán festőművészkiállítása. A kiállítást megnyitja: Kalmár Zsolt főiskolai adjunktus.
Aug. 16. -Szept. 17. Honti Antal "70 éves vagyok" című kiállítása.

A kiállítást megnyitja: dr. Frankó Károly, Gyomaendrőd polgármestere.
Szept. 20-30. A Galéria "Kézmíves Céh" szakkörének kiállítása. A kiállítást megnyitja: Hunya Elekné rajztanár.

.l.2.22.
Jún. 6-20. Néhai Papp Zsigmond és Uhrin Péter, Uhrin Pál (unoka) gyomaendrődinaiv festők "Vadvirágok"

című kiállítása.
A kiállítást megnyitja: dr. E. Szabó Zoltán festőművész, főiskolai tanszékvezető.

Aug. 21.-Szept. 21. A Galéria "Kézmíves Céh" szakköre ezévi munkáiból rendezett kiállítás.
Okt. l-től napjainkig "Gyomaendrőditájak és kedves képeim" címmel Honti Antal grafikus állandó kiállítása.
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Dér Endre József Attila díjas író megnyitó beszéde.
(1980. május 9. du. 5 óra)

HONTI ANTALRÓl

A Gyomáról elszármazottak azt mondják: Gyoma egy nagy család. Szinte mindenki mindenkivel rokon.
Magam is tapasztalhattam: agyomaiak összetartóak, s büszkék szülőhelyükre. Boldogan építik, csinosítják

Gyomát, hogy minél ottbonosabb és családiasabb legyen.
Ebből a csinosításból Honti Antal barátom alaposan kivette a részét. Amerre elsétáltam, mindenütt találkoztam

ízlésének, sziporkázó ötletességének tanúságtevőivel:szellemes belsőépítészetimegoldásaival, - a gimnáziumban, a
tanácsháza eskető-termében,a vendéglőben, az ABC-áruházban lelhető, fába és fémbe-mentett álmaival.

Sokéves, dédelgetett álma volt ez a kiállító-terem is, a "Műhely-Galárai" , amelynek avatására ma
összegyűlhettünk.A tanács, a szövetkezetek, üzemek, jóbarátok segítő támogatásával bűbájos termet ragaszthatott
lakóházához. Olyan termet, amelyik - a szellemi elődökhöz:Vidovszky Bélához, Papp Zsigához, Pásztor Jánoshoz S a
csodálatos Knerekhez - igazán méltó. Tehát, amelyik a művészetek avatott hajléka lehet.

Most, ez ünnepi alkalommal a hajlék megálmodójának és életre keltőjénekalkotásait láthatjuk: Honti Antalét.
Az ő invenciózus alkatáról, örömeirőlés keserűségeiről,törhetetlen alkotóvágyáról, akaraterejéről-a legilletékesebben
ezek a művek vallanak. Elárulják, hogy a szín és formák ihletett együvészerkesztője,a harmónia sóvárgója, a takarékos
szavú, tőmondatosantömörítő, lirai finomságok iránt érzékeny munkálója. Őszinte, egyenes, tiszta szavú, akár rajongott
folyója, az áttetszően szépséges vizű Körös. A táj sajátos arculatának gondos és pontos kifejezője.

Ugyanakkor az is látható, hogy nemcsak lokális, hanem egyetemes emberi problémák is izgatják: a lét és
nemlét kérdései, hisz' határozott hangon bujtogat az emberiséget fenyegetőkatasztrófa, a Háború ellen; különösképp
a baloldalt látható, tematikusan is összecsendülő kép-csoport tanúsága szerint. S tán legfoghatóbban a mellbevágó
vízióival, a koponyákkal kísértő, megrendítőKarácsony-kompozícióval.

Démonokkal viaskodó alkat is tehát. A döbbenetes ,misztikus boszorkafák titkának ismerője, aLátomások
kezessé ajnározója, renddé-feszítője.Alkotásai esztétikai-műtörténeti"skatujákba" nem erőltethetők.Ha mindenáron
rokonait akarnánk megkeresni, leginkább a Walther Gropius-alapította Bauhaus-mozgalom szuverén személyiségeivel
rokonítható. A megismert világ anyagai legkorszerűbb felhasználóinak utóda ő legfőképp, a képzőművészet és
iparművészetközötti egységet tapintható alkotások hirdetik e teremben. A tárgyak anyagszerűmegformálásának igazát,
a formai megújulásoknak kimeríthetetlen lehetőségeit igazolják e műalkotások, az anyag iránt rajongás ragyogó
leleménnyel párosul Hontinál.

S az is nyilvánvaló lesz a művek láttán, hogy alkotójuk tiszta és igaz ember, kemény jellem, akinek mindig volt
és lesz érvényes művészi üzenete számunkra.

Szívbőlkívánom, hogy értő szemekre, halló fülekre, befogadó szívekre találjon üzenete, s alkotó tevékenysége,
és ez a Galéria még sok-sok örömöt sugározzon, lelki felüdülést, meditáló elmélyültséget ajándékozzon az ide
zarándokoló vendégeknek, s legyen a művészetre, az ízlésre nevelés otthona is.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Honti Antalt, s kívánok néki sok-sok munkás esztendőt, messzire
fényküllőzősikereket a Szépségnek ebben az új templomában.
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Farkas Sándor tanácselnök megnyitó beszéde
(1980. május. 9.)

Tisztelt Jelenlévők!
Kedves Barátaim!

Megtisztelő kötelességnek teszek eleget akkor, amikor Honti Antal és családjának köszönetet mondok Gyoma
nagyközség Párt és Tanács Végrehajtó Bizottsága, megbízás alapján)enei Bálint községi PB titkár, és Varga Zsigmond
országgyűlésiképviselő, valamint a magam nevében azért az áldozatvállalásért, melyet e Műhely-Galéria létrehozása
érdekében tettek és Gyoma község kultúrális intézményeinek bázisát gazdagították.

Honti Antal - mint a meghívóból is kiderül - tőzsgyökeres gyomai származású. Élete és munkássága szorosan
összefonódik a község életével és fejlődésével.

Alkotó munkássága nem az absztrakt művészetre,hanem a realizmusra épül. Alkotásai nem talányok, művészete
nem öncélú, hanem a művészi szépre érzékeny, azt élvezni és értékelni tudó tömegeknek szól.

Külön öröm volt számára, ha alkotásaival Gyoma község egy-egy részletét megörökíthette. A tevékenysége során
elsősorban a művészi értékek megörökítésére törekedett, hogy az utókornak megmutathassa a múlt alkotásainak
szépségeit és hagyományait.

Napjainkban a fejlődést tükröző létesítmények formálásával, illusztrációival igyekszik a művészetet terjeszteni.
Keze munkája nemcsak e ház falai között, a község területén, hanem az egész országban [látható], sőt a külföldi

országokba is eljutott, és elismeréssel szólnak tevékenységéről.

Az építő, alkotó emberi munka csak békében képzelhető el. A művészet kibontakozása különösen meghitt
ihletettséget igényel. Nem véletlen tehát, hogy Honti Antal festő, ecsetjével is tiltakozik a rombolás, pusztítás démona
ellen, s megfestette a vietnami nép szenvedéseit.

Ez a kép emlékezteti az idősebb nemzedéket nemcsak a vietnami harcokra, hanem a II. világháború borzalmaira
is. Az utókort, a mai fiatalságot pedig emlékezteti a történelmi tanulmányaira.

A kép aktualitását az is adja, hogy ma 35 éwel ezelőtt fejeződöttbe az emberiséget megtizedelőII. világháború,
a fasizmus feletti győzelem.

Kedves Barátaim!
Elnézést kérek a kis kitérőért, de Honti Antal barátom képe jogosított fel arra, hogy erről is említést tegyek a mai

kettős ünnepen.
Ünnep: egyrészt azért, mert megnyithatjuk a Honti család alkotását, másrészről pedig ma van a II. világháború

utáni első napjának 35. évfordulója.
A kettős ünnep alkalmából valamennyien hálásak lehetünk Honti Antalnak a szívós, kitartó munkájáért,

feleségének, amiért segítette és támogatta férjét elképzeléseinek megvalósításában, és nem utolsó sorban családjának,
akik édesapjuk nyomdokain haladnak, de egyben a családfő munkásságának szigorú kritikusai is. Acsaládi kollektívának
köszönhető az ötlet, az anyagi áldozatvállalás, mely mindenképpen említésre méltó.

Engedjék meg, hogy e helyről én is köszönetemet és elismerésémet fejezzem ki azon baráti körnek, akik a
helység kialakításában valamilyen formában részt vettek és hozzájárultak ahhoz, hogy a mai napon átadásra kerülhessen
a Műhely- Galéria.

Bízunk abban, hogy az elképzelések, melyek Gyoma község kultúrális életének fellendítését segítik, jól fogják
szolgálni az ügyet, melyet [a] magunk részéről teljes egészében támogatni fogunk.

Külön szeretnénk köszönetet mondani a családnak azért is, hogy lehetővé teszik a lakosság és a vidéki látogatók
számára e létesítmény megtekintését, hogy szélesebb körben ismerkedhessenek Gyoma nagyközség helyi művészeinek
alkotásaival.

Bízom abban, hogy e művek megtekintése élményt fog nyújtani a látogatóknak, a művészi szép élvezetére és
szeretetére neveli ifjúságunkat, és felkeltik az érdeklődést a művészet iránt.

Ha ez így lesz, akkor nagy segítséget fog nyújtani a szocialista művészet terjesztéséhez.
Ehhez viszont jó erőt és egészséget kívánok az egész családnak.
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Szemelvények a Galéria vendégkönyyéből:

Nagy szeretettel jöttünk, szeretnénk, ha ugyanilyen szeretettel fogadnátok most is, máskor is. A Galéria például
szolgálhat a szűkebb haza szeretetére és megbecsülésére. Köszönet érte.

Gregor József

Nagy örömmel fogadtuk a kedves meghívást, és még nagyobb örömmel tapasztaltuk a közönség lelkesedését
ezen az "európai helyen" ...

Bárdi Sándor
a Kisopera vezetője

A HONTI GALÉRIA munkásságát ismerve, jókívánságom: így tovább.
Béres Ferenc

Bámulattal lapoztam át a vendégkönyvet, nagyon örülök, hogy én is belekerülhettem.
Pál Tamás

Örömmel hoztam el Gyomára, a Honti Galériába Kohán György festményeit. Számomra Gyoma eddig a Kner
család csodálatos, az Alföld sarkában kibontakozott, Európa-szerte ismert könyvművészetétjelentette, mint buzdítást,
példaképet. Honti Antal festőművész nemes kezdeményezése azt bizonyítja, hogy Gyomán igen komoly, országosan
ismert új eredményeknek lehetünk tanúi, illetve most részesei is a kiállítás által.

Kívánok további erőt, jó egészséget, lelkesedést, ügyszeretetet és sok sikert Honti Antal kedves barátomnak,
Galériájának, Gyoma és az egész magyar művelődésgazdagodása érdekében.

Dömötör János

Gondolatgazdag és gondolatébresztőa képtár anyaga. Ennek a műhelynek nemcsak patinája, de fényei is van.
Dus Imre

A Honti-ház, a Honti-Galéria rangos kultúrális missziót tölt be, valóságos intézmény Gyomaendrődéletében, a
szépre tanító humanizmus kisugárzó pontja. Örömmel tettünk itt látogatást.

Szabó Ferenc
Born Miklósné
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1. Gregor József, felesége, kislánya, Kerek Ferenc zongoraművészés a Honti család tagjai
2. Gregor József, felesége és a Honti család tagjai



1. 1984. ápr. 25. Vendégünk Sass Ervin költő, Sarusi Mihály író, Pálfy Margit színésznő és dr Andódy Tibor újságíró
2. 1984. dec. 6. Új Auróra est. KözreműködikCsoór István író, Tomka Mihály költő, Filadelfi Mihály főszerkesztő és

Petőcz Károly tipográfus
3. 1985. máj. 16. Irodalmi est Dér Endre író, Fábián István újságíró és Tomanek Gábor színész részvételével.



1. 1983. szept. 19. Nagy Bandó András mesél
2. 1983. nov. 3. dr Pogány Ö. Gábor művészettörténész

3. 1989. okt. 19. Tölgyesi Ágnes filmrendező



l. 1984. ápr. 25. Pálfy Margit színésznő
2. 1988. júl. 22. Katona Judit költőnő

3. Vendégek a házigazdával
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1981. szept. 24. Bemutatkozik a szegedi Tömörkény István művészeti szakiskola.
1. Dr Diós József igazgató

2. Veréb Judit, Bula Márta és Frankó Tünde diákok
3-4. A közönség



1. Békéscsabai fafúvósok előadás előtti megbeszélésen
2. Incze Zsuzsa TV szerkesztő telefonál a könyvtárban

3. Beszélgetők: dr Csipes Margit orvos. Petrőczi Éva költő és Sipos Töhötöm ref. lelkipásztor
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1. Békéscsabai fafúvósok munkában
2. Szegedi Rézfúvós Kvintett és közönsége



1. A Kohán-kiállítás diák látogatói
2. Diákok a képtárban

3. Mariann tanárnő magyarázza a Kohán-képeket
79



80
A gyomaendrődi zeneiskola énáró hangversenye (1983.)



A Szegedi Kisopera "Falusi énekesnők" című vígoperájának előadása és a közönség a galéria udvarán
81
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A Szegedi Kisopera második fellépése, Offenbach Julipatan szigete" című daljátékával.



Előadás után vacsoráznak a Szegedi Kisopera művészei a galériában
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8-t
Gregor József, Pál Tamás és közönségük



A galéria közönsége
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A galéria közönsége



A galéria közönsége
87



88
Munkában a Kézműves Céh



1. 10 éves a galéria
2. Jenei Bálint tanácselnök beszédet mond

3. Látogatóban a gyomai nyugdíjas klub a galériában
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1. Cs. Szabó István muzeológus
2-3. A Kézműves Céh kiállítása és vendégei



"Ujságcikkek a Honti Műhely-Galériáról



M Űhe/ygaléria Gyomán
Egy elképzelés megvalósulása

Der Endre JÓ7.se{ Attila-díjas író megn)'no beszédet mond
ja, középen Farkas Sándor tanácselnök, jobbról Honti An
tal, a házigazda Kép és szöveg: Plavecz Pál

. Korábban baráti társaság
ban gyakran szó esett arról,
jó . lenne összehozni egy he
lyiséget, ahol mindenki sa
ját kedvtelésének élve fog
lalatoskodna, vagy teljesen
kötetlenül, alkalomszerűen

beszéIgerre megvitathatná a
világ dolgait, a politikától a
műyeszetekig. Amolyan
klubfélét. amely bázisa vagy
kiindulópo 'a lenne esetleg
jó p-é daja a haso ó rom·
aknak arra, h o.; tö the'
ki szabad ide:é: asmos do 
gokkal az e er. A erv terv
maradt, "agy a megvalósulás
kezdetén ellaposodott.

Talá:1 ezért irigykedtem
egy kicsit,' amikor elmentem
Gyomára Honti Antal mű

helygalériájának megnyitá
sára. Az egész hiÍzon meg
látszik az ötletdús alkotó
ember keze nyoma, egyéni el
képzeléseinek néhol szokat
lan megvalósításával. Min
denütt virág. sok könyv,
paszteJlek. olajfestmények,
rézdomboritások, grafikák,
kerámiák, fémmontázsok,
fest2tt ü 'egmozaik. de so
rolhatna a képzömúvészet
valame, l'-: f rmai meg'ele
nítésé:_

Hoo..- ": :;:: _é:::'e
A ,-á:= sz:::::e sa_
Egy ~á: ;Q;e}em.i p 'há
ló e..'I:~ !:_~ '~es _ctíz
delméJle.::>: :.e..-::cé..'-:.ei az é et-
lensegge: q'-er:- Sziszifu-
szi k- e.:.em.. ás ár ré
gensa.rok a do ,a \-0 a az
ecse,e:. . apácso. -agy fa
vésőt, Honti Antal azonban
nem. Hogy mi a történetben
a sablonos'? Az, hogy a sok
öttlet nem tetszik az ötlet
szegény embereknek, és ál
talában aZ' utóbbiak adhat
nák meg a lehetőséget az öt
letek megvalósítasához. Hon
ti Antal esetében talán any
nyi a - ielentős - különb
ség, hogy' szinte valameny
nyi tevékenységének meg
lett az eredménye, ha nem
is akkor. amikor kellett vol
na..

Az ötveI1es évek szürrea
lista játékai díjat kaptak az
országos kiállításon. kerá
mia figuramint.áibÓl még
most is gyártanak néhanyat
Mezőtúron, kül.;ó dekorációi
láthatók a megye majd
minden településén, 1965-

. ben tv-híradófilm készült
fémrr.o:ltázs;:!iról. a mezötúri

Béke étterem belső terme és
az egyik falfelületet borító
25 négyzetméteres rézdom
borítás szintén az ő mun
kája. de lehetne ezt is so·
rolni to\'ább.

ete:eine a mozgás. és
ah.... ::nondja; a társadalmi
ID nka fizetsége az isme
rés, de iegalábbis a köszö
ne-, ha az ember. ezt sem
kaphatja' meg. mélt.án érez
he L hogy ki van ::-ekesztve.
Régóta szorgalmazta Gye
mán a kulturális élet felJen
ditésére kiállítások megren
dezését. A helyi lehetőségek

ismeretében egyre inkább
érlelődött benne a gondo
lat; létrehozni egy saját ki
állítóhelyiséget. A nagyköz
ség jelenlegi vezetőinélmeg
értésre talált a terve, innen
már csak néhány lépés volt
a megvalósítás, és május 9
én Dér Endre, József Attila
díjas író megnyitotta a mű

helygalériát. Létrehozásában
segített a község szinte va
lamennyi intézménye, üze
me, a szomszédok. a család
tagok. Már a megnyitó is bi
zonvítani látszott. hfle:v i:t
'I.·aIami 'lij- )~ezdódik~ igen
szép számú érdeklődő vett
részt rajta. Az ünneplőbeöl
tözött idős szomszéd bácsi
tól a diákokig. a község ':e
zetóitiíl él mee:hÍ\·ottakig.

Békés Megyei Népújság (1980.)

Hogy mi lesz tovább? Ba
rátok. ismerősök. meghívot
tak, úgy 25-30 . ember
ennyi szek van ugyanis
gazdag és UirtaJmas prog
ramból váloga at, Legkö
zelebb Regös Sándo., az
_-TY szegedi k·'ne.· s:údió
-án.ai:i: "ezet - ,e tart elóadas"
,.E"sz é - és ka
meraközel.ben" cúnmei, utá
~a dr, Kesv.heiy' Bé a, a
Cso grád megyei gyógyszer
t.árak fe ügyelóje, a "viiág
utazó'~ élményeivel ismer
kedhetnek meg "Kínát ól Ka
nadáig", majd a Feszty-kör
kép koeleikezéséről Szúcs Ár
pád festőmúvész, a Szegedi
IliIóra Ferenc Múzeum fő

restaurátora beszél, később

pedig bemutatkozik a sze
gedi TCimörkény Gimnázium
es Művészeti Szakközépisko
la, de szerepel a tervek közt
a társművészetek közötti
kapcsolatok boncolgátása.
zenei programok és még sol-:
érdekes téma.

Honti Antal szav:'.ival:
" ... kinyitom lakásom ajta
ját minden szépre, közös ~I

ménvre váe:v6 érdek;·:;~: "
elöt ,- akiKkel' me",oszthatu.i;
örömeimet és siorongása!
mat, tapasztalataimat és em
lékeimet, vágyaimat és re
ményeimet. Tessék befárad ..
ni. !1\'t:':" a kapu'"
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Kultúra gebinben
avagy egy különös vállalkozás első eredményei

II
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1
Nem sokan hittek
Honti Antalnak, ami
kor két éve azzal a

gondulattai Tukkolt elő, hogy
gyomai házához kiállitási cé
lokra is alkalmas galériát ra
gaszt, s azt nem csak hogy
megnyitja az érdeklődők

előtt, hanem még színvona
las kulturális-művészeti

programokat is kínál. Ha
nem is nagyon hittek e szo
katlan kezdeményezés sike
rében, segítség, lelkesedés
akadt bőven. Barátok, isme
"[ősök, vállalatok. üzemek és
a nagyközségi tanács támo·
gatásával tavaly májusban
meg is nyílt a párját ritkító
műhelygaléria.

II A kezdet dokumen
tumai: Dér Endre,
József Attila-díjas

irá nyitó gondolataiból:
"... Sok éves dédelgetett ál-.
ma volt ez a műhelygalEf
ria . .. A tanács, a szövetke
zetek. a jó barátok. üzemek
segítő támogatásával bűbá

jos termet 'ragasztott lakóhá·
zához Honti Antal. Olyan
termet, amely a szeJlemi elő
dökhöz: Vidovszky Bélához,
Papp Zsigához. Pásztor Já
noshoz, s a csodálatos Kne
rékhez igazán méltó. Tehát
amely a művészet hajléka le
het .. ."

Farkas Sándor tanácselnök
mondta: ., ... Élete és mun
kássága szorosan összefonó
dik a község életével és fej
lúdésével. . .. Alkotásaiban
Gyoma község egy-egy rész
letét is megörökítette ... Bí
zunk abban. hogy az elkép
zelések. melyek Gyoma kul
tu'rális életének fellendítését
segítik. jól szolgálják az
ügyet, melyet a magunk ré
széről teljes egészében tá
mogatni fogunk ..."

Honti Antal sorai a meg
hívóból: ..... kinyitom laká
som ajtaját minden szépre,'
közös., élményre v";gyó érdek
iődö elótt. a!ökkel megoszt
hatom örömeimet és szoron
gásaimat. tapasztalataimat és
emlékeimet, vágyaimat és re
ményeimet. Tessék befá'rad
ni. nyitva a kapu l"~

3
Évente 4-5 program
szervezéséhez nyújt
segítséget a tanács.

Az elmúlt évben. a megnyi
tást követően filmvetítéssel

egybekötött élménybeszámo
lót tartott Regős Sándor, a
Szegedi Körzeti Stúdió ve
zetője. Egy világjáró gyógy
szerész, dr. Keszthelyi Béla
Franciaország és Anglia cso
dás tájaira kalauzolta az ér
deklődőket, Szücs Arpád. a
szegedi Móra Ferenc Múze
um főrestaurátora a Feszty
körkép megújulásának mű

helytitkait táTta fel, s költői

estet rendeztek Polner Zol
tán és Katona Judit szege
di művészházaspár részvéte
lével. Az idén elsőként dr.
Trogmayer Ottó régész, a
Csongrád megyei Múzeumok
igazgatója ta'rtott előadást,

majd Lelkes István Homé
rosz földjére vezette a rész
vevőket diáinak, lemezeinek,
művészettörténeti ismeretei
nek és élményeinek segítsé
gével.

Már kialakult a progra
mok törzsközönsége. akik kö
zött van nyomdász és könyv-

,táTOS, pedagógus és asztalos,
tsz-tag és orvos. nyugdíjas
és diák. AGyomán megfo r
dul6 csoportok is mind gyak
rabban keresik fel a Honti
műhelyt. KISZ-fiatalok és
szakszervezeti aktivisták,
nyugdíjas pedagógusok és is
kolai osztályok. fürdővendé·

gek és messziről jött érdek
lődök,

Hogy mennyiTe
szomjaznak a szép
re. az okos szóra az

emberek. arra hadd álljon
itt nehany vendégkönyvi be
jegyzés a sok százból:

, ,Felfogtuk a szépet is,
az igazat is, További mély
szán tást kívánunk, sikeres
terméssel !"

..Nagyon örúlök, hogy meg
ismerhettem. és Temélem,
hogy később is lesz alkal
munk együtt dolgozni:
Landgráf Katalin textilter
vezö iparművész."

.,JÓ dolog, hogy vannak,
akik a képzőművészet eszkö
zeivel eredményesen nevel
nek, és jó irányú missziót
töltenek be."

,oo •. Credo, quia adsurdum
est - mondhatom Aquinoi
Szent Tamással. El kell hin
nem, mert lehetetlen! És
még valami - ahogy a fel
zaklatott gondolatok tolul-

Békés Megyei Népújság (1981.)

nak elő belőlem , most
jöttem PáTizsból, a "minden
lehetséges" városából; mint
ha onnan pottyant volna ide
ez a meglepetés. Hiába hi
vatalos szándék, támogatás,
ha kong a milliókért épített
művelődési ház. Itt ilyen
nincs. nem lehet: itt a kul
turális igény öltött testet, s
amíg az él, élni fog a galéria
is. Lelkes István festőmú

vész, főiskolai adjunktus."

Többféle kifejezésmóddal
is~erkedhettünk meg, mely
gazdagabb megnyilatkozás le
hetőségeit nyitja meg szá
munkra is... segít a szű

kebb és tágabb környezet
szebbé alakításában... A
gyomai általános iskola rajz
szakkörösei."

5
Minden vállalkozás

, sikere több tényező-
től függ. Különösen

igaz ez a kulturális életre,
ahol nem mindig lehet eg
zakt számokkal, statisztikai
oszlopokkal, grafikonokkal,
kilóval-centivel mérni a be
fektetett és avisszatérülő

energiákat. A vállalkozás
kockázattal is járhat, ku
darcok is kísérhetik. Am, ha
nem lennének a közműve

lésnek, a kultúrának úttörő

vállalkOZÓi, akik felismerve
a változó kor változó köve
telményeit, az új igényekhez
igazodva nem keresnének új
utakat. lehet, hogy kényel
mesebben élnénk. de min
denképp szegényebbek len
nénk. Itt lakozik jövőnk ziÍ.

loga - a mostanában oly
sokszor emlegetett emberi
tényező, a szunnyadó erők

felszínre hozása.

Honti Antal vállalkozásá
nak immár garanciái is V<li1

nak. Nemcsak az érdeklő

désben megnyilvánul6 er
kCilcsiek. hanem hivatalosa};
is. Gyoma nagyközség kö
zeptávú - a most kezd6dó
öt é..-:-e szólö-- ";JzmuveTQ-
dési munkatervében ez· ol
vasható: .,A Honti műhely

galéria jól illeszkedik a köz
ség közművelődési rendsze
rébe. A tanács nyújtson to
vábbi támogatáSt a kezde
ményezés folytatására ..."
Ezek után csak megismétel
hetjük a házigazda invitálá
sát: "Tessék befáradni, nyit
va a kapu!"

I. S.



Korniss-fotográfia a gimnázium folyosóján
Fotó: Veress Erzsi

Sámánok
nyara
Szerzői est
a Honti-galériában

Két szegedi költő - Kato
na Judit és Pol ner Zoltán
- vendégszerepel november
l-én, este ha t órai kezdet
tel Gyomán. a Honti-galériá
ban.

A Sámánok nyal'á című

irodalmi -esten Katona Judit
Farkasének címú kötetét
mutatja be az est közönsé
gének. valamint készülő kis
I'egényéből olvas fel részle
teket.

Pol ner Zoltán a televízió
ban nemrég vetített A tek-
nyőkapnró című film nép-
rajzi gyűjtéséről beszél.
méljd él Csongrád megyében
gyűjtött népi imádságok.
hiedelmek es babonák val
lomásszövegei t ha' 19nthél t ják
meg mügnószalagl'ól élZ er
deklodők. Számot ad Pol ner
Zoltán költői munkáss<Ígáról
is. OI·d<igŰ7.Ő című készülő

uj kötetéből olvas fel ver- .
seket. melyeket a hiedelem
vilag gazdag tárházát fel
használva. saját babon<1
g\'űjtése alapján írt.

•
ISMűvészet az iskolában

Pásztor János, Vidovszky Béla, Kner Imre ...

Ha Gyomán !körülnézü:nk,
hamarkiderul, hogy lakói,
vezetői szeretlk a múvésze
teket. Talán még péJdána~k

is lehetne ál'litanj azt a tö
rődést, ahogyan pur évvel
ezelőtt - nem 'kis erőfeszí

téssel és anyagi áldozattal 
kiallitóheJyiséget nyitottak
a Gyomán élő. egykor Ne:w
Yorktól Pári7..50n át Buda
pestig ismert Corini Margit
festőmúvész 'képeinek. me
lyeket nemes gesztussal a
községnek adományozott. Azt
i-. ahogyan sokak segítségé
vel Vorosilov utcai házának
udvarán Honti Antal felépít
hette azt a Múhely-galériat.
melynek 1980. május 9-i eJ~
ső eseményén Dér Endre, J ó
zsef Attila-dijas iró és Fa-r,
kas Sándor tanácselnök mél
tatta a megvalósult terv je
lentőségét. A meghívóban a
házigazda joggal írhatta:
..Nem mindig szerették ene
felé az ilyen munkákat. Am
az utóbbi években mintha
megváltozott volna a légkör.
Mintha egyre több jutna a
fejek. a szívek gazdagítására.
Mind jobban érzem a figye
lő tekintete'ket, az őszinte

érdeklődést. a baráti közele
dést." M:ois: a gyomai főtéri,- ---.l

Sass Ervin

" " ~

újra kitá-rják az iskola ka
puit a múvészek előtt. jöj
jenek Gyomára, hozzák el
képeiket. gondolawi'kat oda,
ahol olyan nagyságok szület
tek, mint pasztor. János
szobrászművész, Vidovszky
Béla festömúvész, és ahOl 
mi'ként azt Honti Antal irta
abban a bizonyos meghivó
ban - "Knerék szellemi ha
gyatéka messze világító pél
da."

ré\·el. Végül a Kiss Lajos
Gimnuziwn és Szakközépis
kola is je'leskedett: 1973-ban
.. Múvészet az iskolában" el
nevezéssel kezdett kiállítás
sorozatot. Fekete Anwl igaz
gató így emlékezik erre:
.H~1t~ r.ntJl Ou :~ GOl. ajáTl

lotta : csináljunk az ifjúság
nak valamiféle tárlatsoroZél
tOl. Körülnéztúnk az iskolá
ban. és a felsö emeleti tág
folyosót igencsak alkalmas
nak tal<il-tuk arra. hogy ott
akár 10-~0 múa-l'kotást jS el
helyezhessün-k. Régi és nem
múló szerelmem a ·képzőmú

vészet. így aztán hanlar meg
egyeztünk Az cL;ő kiállitás
ra a HDTlti-család múvész
tagjai ·hozták el képeiket, az
tán több szegedi festő kol
-l'ektív tá'rlata ,következett,
majd a szegedi Tömörkény
IV!úvészeli Gimnázium wnu
lóinak munkái. Ezen a- mee:-

-plp-

A GYOMAENDRODI
Honti Galéria követke7.ö ösz
szejövetelél'e október ](,-ún
l í óra :W perckor kerül SOl'.

A ven de;.;. M,);.;,',\!' J ó7_,ef
filml'ende7.ö. A pl'ogr~lmban

szerepel .. A mi iskolank" és
,) ..Mi. büszke magy;) J'() k"
cimü dc)kumentumfilmek be
mul<ltás~)_ m,,'jd bes:r.élgetes
,\ rendezó\·el.

A GYOMAEND I
Honti Galériában december
6-án 18 órai kezdettel Új
Auróra-estet rendeznek. A
vendégek: Filadelfi Mihály
költö. Csoór' István író és
Tomka Mihály költő lesznek.
műveikből hangzanak el
részletek. ezt követően a

eghivotta'kkéll beszélgetnek.

akban a I.lé)<éscsabai Bartok Be;·
la Zencmüvészcti Szakkőz-épis-

kaja müvesztan;,ir8i adnak
hangversenyt. majd ira-olvasó
találkozóra. divattervC'zö ipar
müveszek kiállitasara kerül Sor.

Tavasszal a Gyomaendrüd Vo
roS ilo\' utcájilban le\'ő galeriá
ban \,endegszerepel a szegedi
kisopeI':=l t~rsulat~: egyfelvoná
sos opera t mutatn~k be. es .. l
háziga7.da Honti Antal ten'b,'
'o'elte a fiatal. SZOT-ösztöndijas
ira, Sarusi lVIihály est.iének meg
t:\I'U1S~t is.

A GYOMAENDRODI
Honti-galériában holnap es
te 6 órakor a békéscsabai
Bartók Bej ól ZenemúvÉszeti
SZ<lkközépiskola tanárai ad
nak hélngversenyt.

A GYOMAENDRÖDI
Hcnti-galériél következőösz
szejövetelére 25-én mél este
6 órakor kerül sor a Voro
silov utca 19. szám alatt. A
vendégek ezuttal Sarusi Mi
hály ir6 és Sass Ervin költő.

lVIunkáikbóJ Pálfy Mélrgit. a
Békés megyei Jókai Színház
művésze ad elő részletekel,
a házigazda szerepet dr. An
dódy Tibor tölti be.

Ujabb műfajok a Honti-galériában
A n::ari szunctct követöen

"sszel {OVC: !lb Íolyt<ltódik a kul
tur~ lis rendezvénysorozat a gyo
m~endl'ödi Honti-galériában,
Szeptem ber 19-én. 18 órai kez
dettel Nagy Bandó András. fia
tal humorista. a Mikroszkóp
Színpad tagja lep fel ..Nagy
B~ndó Andras humornyjl~ mu
sora" cimü elöadóS3yal.

Októberben Nagy Laszló ver
seiböl valogatott müsorat mutat
ja b'" Hegedüs D. Geza. a Vig
s7.inh:iz tagja. es egyuttal meg
nyit jn a kültú .crafikc'libol ren
(k/"ll ki:1llit~'lst l~. A t()\'.::ibbi-

Iskolai záróhangverseny
a Honti galériában

.'\ B:lrl,;k Bél" l:ené:;,I·:<oI"
gyomai [i0kiskübjúb~ln

HI3:!-ban kezdóell;ll meg "
l'enC!:,zel'es zeneoktatás és
h~lnp;:-\ze("es kcpzes a 2. sz.
fl.!ta\;·ul0S iskola e_~~'ik t~pL"de

teben. .-\ nö':endékek Gyo
m~lenclröcl. N:t.~~·1<lplIS. C:,úr
da,z;ill<i, c, Dé"a"nnya ~il

l;Jl~in()s 0:' l\özépisk()I~.iin~i1~

legjobb magalcll'\:isú és [,,
nlllrn~ln.\'i ereclmen~'ü t:lnulo
k,;zül kel'ülnek ki.

Ked"es slok,lS. hn",.'· ~

zenei:-;k0!a nÖ\'encJe~\ei min
elen <2\" \'egen 7ál'óh~lng\'el'

,enyen mut'llják be kbss"i
kus '.<..lg.\' neves zeneszer7.ök
mŰ'·eil. mini az ielen is. A
mos\;tni hi1ngser~en)· - m:.í
jus 2R-ún tél ütkol' kezelö
djl~ - érdekesse.~e. hogy
nem a megszok0tt környe
zetben. az iskola biai kö
zött. hanem rt GyomilendrÖd.
VúrOSllov utca 19, szan) uJat
ti Honti galériáb<Jn lesz. A
mŰSOI'ban a tanítványok és
wn:il'aik BeelhO\·en. Cho
pin. Moz<lrl. Bartók, Kodaly
es mus ismen zeneszerzö 24
zenemű"ét ";lgy részlelét
mlll<tlják be.

~ .----... .... .,;- ,
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Ismerve a szervezéssel 1ár6 nehéz
ségeket, minduntalan arra gondolok,
ha ma este Gyomán közönség lesz.
az 'egyenlő a csodávaL Miközben a
nagyközség felé rójuk a kilométere
ket, mintha dézsából öntenék, úgy
esik 82 eső.

Gj'O~ ":l--Voi"osilov lrtc:a:i miThely
galériában azonban kell.. es xr.eieg
fogad és szélesre tárja a lakás felé
vezető ajtót Honti Antal festőmúvész,

a múhelygaléria vezetője.

Kétségtelenül kevesen hittek: ennek
a kezdeményező és elképzeléseit meg
valósitó festöművésznek Gyomán,
amikor tervével előhozakodott, hogy
házában olyan kulturális fórumot te
remt, ahol festők, irók, közművelő

dési szakemberek .fejthetik ki véle
ményüket, vallhatnak életükről és
munkásságukr61. Hogy mi.óta dédel
gette elképzelését, arra nehéz lenne
választ adru, ám amióta a kis műhely

él és ,.virágzik", nevezetessége a
nagyközségnek, és nevezetessége Bé
kés megyének is.

Honti Antal meghívójáb61 való az
alábbi néhál"'Y mondat is. "Kinyitom
lakarom ajt<:'át, minden szépre, kö-

z&.l ~ményre vágyó érdeklődő el5tt.
abkkel megoszthatom örömeimet és
szorongásaimat, tapasztalataimat és
emlékeimet, v6.gyaimat és reménYei
met."

A házigazda elképzelése szerint

A kapúnyitogató
festöművész

évente 4-5 alkalommal hív vendége
ket saját megyéjéböl és az ország más
városaiból, és toboroz közönséget
ezekhez a rendezvényekhez. Ennek
köszönhető, hogy a megnyitást kö e
toon filmvetítéssel egybekötött beszá
mol6t tartott a műhelygalériában Re
gds Sándor, a Szegedi Körzeti Stúdió
\7ezetóje, világjáró útjairól beszélt dr.
Kesztheltli Béla gyógyszerész, a
Feszty-körkép megújulásának múhely
titkait mondta el SZŰCS ád, a sze-

gedi M6ra Ferenc Múzeum restaurá
tora. és ellátogatott a műhelybe a mú
~"'lm ig8.zgatója, dr. Trogmayer Ottó
régész is, valamint LeLkes István fes
tőmúv<2sz, aki Homérosz földjére. "ve
zette el" a szép számú érdeklődő kö
lönséget.

És ho",_ kialakult törzsk5zöl1sége
v~;n <'o ]" .'nti-galél'i4nak. arról magam
is me"győzödhettem, amikor Katona
Judittal szerzői est keretében mintegy
40 főn.' közönség előtt mondhattam
el verseimet, mutathattam be magnó
szalagra vett néprajzi gyűjtésemet. A
lelkes hallgatósá;; nemcsal, az idő

járás viszontagságát dfolta meg, ha
nem azt is, hogy az önzetlen, kultú
l'áért lelkesedő szervező szakember
csodákat tehet, ha azt, amit csin2J,
szívügyének tekinti. Honti. Antal mű

helygalériája pedig olyan kultur2lis
fórum, amelyből minden városban,
községb n eLkelne egy - mindannyi
unk örömére. A kapunyitogató festő

művész a kultúrára tárt kaput a
Kner-család . szellemi szomszédságá
ban, bizonyítva. így is lehet, sőt, igy
lehet iga:uin!

POLNER ZOLTAN

Zenés beszélgetés a Honti-galériában Operaelőadás a galériában
A téli szünetet követően

ismét megkezdödnek az elő

adások a gyomaendrödi Hon
ti-galériában. Május 6-án 18
órakor GregoT Jázsej, a Sze
ge<:li Nemzeti Színház és a
Magyar Allami Operaház
magánénekese a vendég, akit
Kerek Ferenc zongoramű_

vész. a Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskola szege<:l i
tanárképző tagozatának ta
nára kísér.

Gregor' József országszerte
nagy népszerűségnek örven
dó basszista, áki otthonos és
ismert a külföldi operaszín
padokon is. A magyar nép
hadsereg művészegyüttesé

ben kezdte pályáját. onnan
szerzödött öt év elteltével a
szege<:li szinház operatársula
tához és nagy része vol t a
város opera- és zenekultúrá
jának fellenditésében. Kiváló
alakításai - a Pomádé ki-

rály cirnszerepe. a FalstafE.
a Sevillai borbély Basiliója.
a Szöktetés a szeráj ból Oz
minja. il Varázsfuvola Sa-
rastrója - mellett dalok.

. népdalfeldolgozások. orató-
riumok fémjelzik munkássá
gát. Te\"ékenységéért 1974
ben Liszt-dijat kapott. 1979
ben .. Érdemes művész". 1983.
április 4~én .,Kiváló Művész".

cimmel tüntették ki.
Ezzel a programmal to

vább bővül. szín ese<:li k a
Honti-galéria amúgy is sok
rétű elöadássorozata. A poli
tika, képzöművészet. iroda
lom. újságírás mellé a zene
is bekapcsolódott. Terveik
szerint a nyár folyamán kis
operai együttest is vendégű!

látnak. A rangos zenei ese
mény színhelye a Gyoma
endrőd, Vorosilov utca 19.
szám alatti múhelygaléria.

Plavecz Pál

Ma. július ll-én 18 órai
kezdettel a Szegedi Kisopera
együttese Valemino Fi0ra
vanti: Falusi énekesnők ci
mű kétfel\'()násos "igoperá
ját mutatja be agyomaend
ródi Honti-galériában. a Vo
rosi lov utca 19. szám alatt.

A szerző a XVIII. -századi
olasz opera-buffa egyik leg
jelentősebb képviselője. Ró
mában kezdte tanulmányait,
de 16 évesen Nápolyban az
operairást tanulta. Négy év
vel később már csak zene
szerzéssel és karmesteri te
endőkkel foglalkozott, ezt
gyakorolta 53 éven keresztül
IS:37-ben bekövetkezett halá
láig. Közben végigjárta a
kor nevezetes, zenét szerető

és értő városait: Rómát, Ná
polyt, Lisszabont, Szentpé
tervárt, Velencét. Leghire
sebb műve a Falusi énekes
nők, melyet 1799 januárjá
ban mutattak be Nápolyban
és néhány év alatt bejárta
szinte egész Európát. Műve-

nek a "dramma giocoso"
műfaji megjelölést adta, ami
annyit jelent, hogy bár vig
operáróI ,'an szó, de előfor

dulnak benne drámai jele
netek is. Egy hiteles XVIII.
századi zsánerképet látha
tunk. az egyszerű, de na
gyon mulatságos történet át
éléssel teli megfogalmazás
ban kerűl a közönség elé.

Szövegét Palomba írta és
Bárdi Sándor forditotta. ze
néjét Galli János dolgozta
at. A gyomaendrődi közön
ség a vigoperát a követke
ző szereposzt.asban láthatja:
Rosa Baggiana - Farkas
Katalin, Agata Calandrina
Vajda Júlia, Gianetta Frusca
- Tóth Márto., Carlino 
EgTi LászLó, Don Bucefalo 
Szilágyi Béla., Don Marco 
A ndTejcsik István.
Rendező Éry Kovács And

rás. zenei asszisztens Kovács
Kornélia.. művészeti vezető

Bárdi SándoT.
Plavecz Pál

"Tömörkényesek" a Honti-műhelyben
Honti Antal gyomai mű

helygaleriájának SOTon kö'
vetkezé összejövetele 6zep
tember 24-én, csütörtökön. 18
órakor lesz. A korábbi iro'
dalmi. művészeti és isme
retterjesztő programok után
most dr. Diós Józse]', a sze
gedi Tömörkény István
Gimnázíum és Művészeti

Szakközépiskola igazgatójd
tart előadást az intézmény
munkáiáról. a végzet! hall- ,
i!:atók művészi pályájáról. l

Szeged egyik legpatiná
sabb iskolája a Tömörkény
István Gimnázium és Mű

veszeti Szakközépiskola.
ei.'Yike az oTszáJ:( három
swkiskoláiának. ahol kö
zéofokon kéDZÓ- és i parmú- :
veszetiképzés folyik. Több.
mint húsz éve indult a
nyomdai grafjkusok. éoület
szobrászok, keramikusok.

textilesek képzése. s emel
lett ének-zene- és szinpadi~

tancmúv€szet-tagoZ-at is mű

ködik:.

-Az e~és7. Dél-Magyaror
szágról érkeznek ide diákok,
évek óta szinte minden ta
gozaton gyomai fiatalok is
tanulnak. A kapcsolat a sze
gedi képzőművészet és Gyo
ma között nem újkeletű.

A Művészet az iskolában
dmű SOTozat keTetében..
Honti Antal ötleteként a
Kiss Lajos Gimnázíum mu
tatta be a művészeti tagoza
tos diákok l<iállftását.

A mostani múhelygaléria
beli előadáson közreműkiirl

nek az iskola ,gvomai tanulói
is: Veréb Judit kerámia.
Bulla Márta grafika. Frankó
Tün4e ének-zene s7.akos hall
gatók.

Plavecz pál

Csongrád Megyei Hírlap (1981.)
Békés Megyei Népújság (1983-1984.)
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Gyomaendrődi Nyár '86

omae

mond gyomai népi alkotó
festményei és szobrai, vala
mint Béres Ferenc músora
csalogatja a vendégeket. kö
zönséget. Augusztusban is
mét hallható lesz a szege<1i
Kisopera társulata, és Gre
gor József Liszt-díjas. kivál"
művész,. é$ az ugyancsak
Liszt-díjas Pál Tamás kar
mester társaságában, Emel
lett továbbra is látogatható
az állandó kiállítás. meJy a
házigazda kedvenc gyomai
tájait és képeit mutatja be,

-p;.,p-

- GYOi\lAENDRODON,
Honti Antal mühely-galéria
iában június l-én. szombaton
délután :3 órakor lesz a kö-
vetkező összejövetel. mely
nek vendége: Petócz Károly,
Tótfalusi Kis Miklós-díjas
ti pográfus, nyomdásznttörté
nesz, az- Uj Aurora műszaki

sze"kesztője, Az. összejövete
len kiállitá!t keretében be
mutat jak Petőcz Kúoly mun_
kássagá l. szakirói, szerkesz
töi tevékenysé~ét, mely zöm
mel a gyomai Kner Nyom
dához kötődik. A kiállítást
Filadelfi Mihály, az Uj Auro
['a főszerkesztője nyitja meg.

Gyomaendrődinyár

Ötéves a Honti-galéria

Másodízben kerül sor a Csavlek Etelka, Fülöp Attila,
gyomaendrődi nyár re:1dez- Jász Klára, Sárkány Kazmér,
vénysorozatára a Békés me~ Takács Tamara Csősz Já
gyei nagyközségben. Gyoma- nos. n I n l u e y
endrőd a Hármas-Körös galéria ban augusztus 14
partján elterülő település, &:1 a szegedi kisopera tár
amely 198Z-ben E:1drőd és sulat.:l vendégszerepel, au
Gyoma egyesüléséből alakult gusztus 30-án pedig Gregor
ki. Endrődön született Ró- József operaénekes dalest
zsahegyi Kalmán színművész jére, kerül sor, Pal Tamás
a Nemzeti Színház örökös karmester közreműl,ödésé

tagja. Gyoma nevet a Kner vel. Ezt megelőzően június
Nyomda tette hiressé, a 26-án este 8 órái kezdettel
:1Yomdát 1882-ben Kner Izi· "Tábortűz mellett Béres Fe
dor alapitotta, amely ma renccel" címmel rendez..iek
könyv kia dasával jószerin ,..~. .:i.elf"é",s~é~n~e~k~-e~s~i~~e~t~~~~
világhíres. Az egykori épü A közsegbe érkezo meg
letben pedig az ors7..ág egyet- látogathatják az endrődi táj
len nyomdaipari múzeuma házat, a nyomd<Jipari mú
található, zeumot. a Déryné Múvelő-

Az idei rendezvénysorozat dési Há7.at, ahol többek kö
június 2-á:1 kezdődött és zött Rózsahegyi Kálmá:-! éle
augusztus végéig t3rt. Június te képekben és dokumentu
24-én a gyom,"i református mokban cimű kiállitás lat
templomban hangzik el Ko- ható. Augusztus l7-é:l a Ma
dály: Psalmus Hungaricus:l, gyarok Világszövelsége anya
szólát énekel Simándy Jó- nyelvű konferenciájanak
zsef Kossuth-díjas érdemes :1éptanctábori záróműsorára

művész. Közreműködik a kerűl sor. a Katona József
debrece:1i MAV Filharmoni- Művelődési Házban. Ezen
kus Zenekar és a szegedi közreműködik a Körös
Délép Kórusa, Gulyás György Menti Szövetkezeti Néptánc-
vezényletével. Ugyancsak
ekkor mutatják be Bach H- együttes. Augusztus 19-én
moll mise (részlet) művét. pedig aratóbálat tartanak a
Szólisták: Bátor Tamás, művelődési hazban.

A gyomaendrődi Honti-ga
léria majusban ünnepli fenn
állásának ötödik évforduló
ját. Ebből az alkalomból a
..Gyomaendrődi nyár" prog
ramjához kapcsolódó nyil
vános rendezvénysorozatot
tervez Honti Antal, a galé
ria házigazdája. Júniusban
Petőcz Karoly Tótfalusi Kis
Miklós-díjas tipográfus és
szak író által tervezett köny
vek. és az ezekben levő ere
deti illusztrációk láthatók 
Würtz, Adám. Kass János,
Reich Károly grafikai mun
kai. Júliusban Papp Zsig-

ap

A ki;ÍlJít;Ís megnyitójáról a
meghívottak. a nap \'endé
gei felkeresik a Kner-emlék
művet. Truljd az <Jgránnoz
ga-Imi emlékművet. és mind
ket töt megkoszorúzzák. Este
hat helyen - a gyom<li és
<IZ endrödi könyvtárban, a
Honti-g,llériában, az ENcr
munkJsklubjában, 'a 2.' sz.
nyugdíjasklubban és a nagy
laposi tsz-klubb<ln lesz író
olvasó t<JláJkozó. A találko
7-?kon tizenhét író és költö
I>zerepe), műveiket a Békés
megyei Jókai Színház. müvé
s7.ei mutatják be. Hegyesi
Janos, a közelmúltban Apri
lis Negyedike Érdemrenddel
kitüntetett parasztköLtö él:;

novellista délután 3 órakor
aZ 1. S7.. általános iskola ta
nulóival találkozik és besz.él-

H. E.

10-en délután 6 órától AI-.
földi Boruss Csilla orgona
és testvére. Alföldi Boruss
Eszter fuvolaművész, vala
mint FáI Olga énekművész

koncertje várja a zenerajon
gókat. Sebestyén János or
gona- és Andor EV3 ének-
művész hangversenye
augusztus 4-én, 18 órakor
lesz az endrődi katolikus
templomban.

A könnyű műfaj kedvelői

ről sem feledkeztek meg a
,rendezők' július 9-én este
[él 9-től a népszerű KFT
együttes mutatja be leg
újabb nagylemezenek anya
gát. a 2. sz. általános isko
18 udvarán.

Július - 20-án a Körös-
pani v.isár kinG-T tgfsz-
napos programot; augusztus
2-án pedig, délután 4 órától
a gyomai közúti hid mellet
ti búzatábla lesz a helyszine
az idei aratóünnepnek,
amely este a ligeti pavilon
ban bállal folytatódik, A
pavilon kerthelyiségét
augusztus 16-ao az ínyencek
és a "mesterszakácsok" ve
hetik birtokba. Itt rendezik
me" ugyanis a XII. Orszagos
Halászléfózó Versenyt. A
Gyomaendrődi Nyár '86 az
augusztus 20-i ünnepi mű

sorral lovasbemutató,
autós ügyességi verseny stb.
- .zárul.

A programok iránt érdek
lődók a Katona József Mű

wlődési Központban kap
hatnak bővebb felvilágosí
tást.

.. , .
osta -

A Gyomaendrődi Nyár '86
szervezői ismét gazdag
programmal várják a láto
gatókat. A három hónapos
rendezvénysoroza t esemé
nyei között mindenki bőven

találhat kedv';"~ ,,~lAt
A ontl Műhely Galerili-

ban junius 2-án nyilik meg
a hÓdmezővásárhelyi Tor
nyai MÚ:c.eum anyagából ösz
szeállitott Kohán György
emlékkiállítás, mel}' egy hé
ten át látható Ugyanitt jú
lius 2-án este í órától Válo
gatás a világirodalom sze
relmes \'erseiből cimmel a
Békés megyei Jókai Színház
müvés:cei - Tomanek Gábor
és bará t« i - tartanak iro
dalmi estet. A Honti-műhely

koV€:tkező' -programja juüus
28-án, 19 órakor kezdőd;k.

Erdős Pál Visszasz:i.mlálás
címu filmjét nézhetik meg
il filmmúvészet iránt érdek
lődők. a vetítés után anké
ton vit«thatják meg a látot
takat. A gal~ria nyári utolsó
programja augusztus l8-án,
délutón 6 órakor les:c. A re
neszánsz zenétől a ragtime-ig
címmel a Szegedi rézfúvós
k\'inteu müsora v~rja a ze
nebarátokat.

S hogyazenenél marad
junk - évek óta nagy kö
zönségsikernek számitanak
a templomi orgonahangver
senyek. Az ,.évadot" Kovács
Endre orgona- és Pege Ala
d:'.r gordonmuvesz nyitja
meg. Közös hangversenyük
június 24-én, 18 órakor kez
dődik a gyomai református
templomban. Ugyanitt július

A Köröslaj-n<lp este. több
helyszínen egYSl.erre l.<Jjlo
íro-ol\'asó lal<ilkozókkal 7.;1

rull. A megyeben élő vag,'
innen elszál'mazott irók kö-
zü] til.enheten a g,:omai
könyvtárban. az endrődi

könyvtárban. a Honti-oalé-:
!·iaban. az ENC! mun~,as,
klubJa ban, a gyomai 2. sz.
'nY'J!',díjasklubban és a Béke
Tsz nagylaposi klubjában ta-
lálkoztak az olvasókkal. Az
epikai és lit'ai mű\'eket a
.JÓkai Szin haz művészei:

Palfy Margit. Tomanek Ga
bor. Varday Zoltcin, Kim
Borbala. Veitz tva és Hor
vath Margit tolmácsolták. Az
esteken a hazigazda szel'ep
körét Bede Zsóka. Niedziels
ky Katalin. Sass Ervin. Ko
szorus Oszkar. Miklya - Jenő
es Fabicin Istran töltötték
be. Valamennyi talidkoz-ón
gondolatteli. érdeldödő lég
kö,' alakult ki. több helyen
kötetlen beszélgetéssé vál,
toztat\'a <l találkozót.

Kö

Csongrád Megyei Hírlap (1985.)
Békés Megyei Népújság (1985-1986.)
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Körkép Gyomaendrőd

közmüvelődéséről
nvait. Az endrődi műemlék

jéllegű paraszthazat 1974
ben vasarolta meg az akko
ri lanacs, s állitotta helyre.
Sokan kere5ik fel azóta a
tajhazat, s ismerkednek a
múl t sz:izad közepére jellem
zŐ epülettel és berendezési
tárgyai ,·al.

Gyoma kiemelkedő jelen
tőségű személyisége volt
Kner Izidor. aki a nyomda
ipart teremtette meg a te
lepülésen. A Kner Nyomda
ipari Múzeumot Kner Imre
Jakóhaza an rendezték be.
amely először 1970-től foga
dott I,üogatókat. Később kü
lönböző problémák miatt be
z:.irták. A felújítás után.
1982-től tekinthető meg is
mét a múzeum. Ekkor volt
100 éve. hogy lerakták a
nyomda alapjait.

Vidovszky Béb feslőmű

"ész is Gyoman született
1883-ban. A neves festőmű

vész tiszteletére emlékszobát
rendezte' be a Kossuth ut
ca :30. sz:im alatt. s a helyi
ségben allandó kiallitas is
látható műveiből.

(jYl)tn~lll !9:-,lIm:.ju,,;-!I);lO .... rül! Cl;1 h:ln:;u·
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Ha Gyomaendrőd közmű

veludeserol van szo. akkor
teltetienul meg kell emI1te-
ni Honti Antal grafikust is,
~ muhelygalenaJa mar'

megyénk hatarain túl is is
~okal atdozott a gale
rlara, melyneKiTIi:íKöoesét -a'
helYI lanacs IS lamogatja-:
Évek ola rangos klallIlasoK,
talalkozok sZInhelye a Vor6=""
sIlov utca 19. szam alatti
épiJlet:-

Azt már e sorok Írója jeí!yzi
meg, hogy a gyomaenarődi

Takaréktourist Utazási Iroda
nem akármilyen környezet
ben fogadja az ügyfeleket.
Ugyanis a takarékszövetkezet
gyomai kirendeltsége legna·
gyobb ,helyiségében kapott
helyet: Es aki oda belép, való
ságos képkiállitás közepében
találja magát. Mert az iroda
alairól a gyomaendrődi szüle,
tésű Vidovszky Béla festómú-
vész szép alkotásaiban gyö
nyörködhetnek. Az állandó
bállitást Honti Antal grafi
kusmuvesz rendezte.

Kép és szöveg:
Balkus Imre

1992. JÚLIUS

GYOMAENORÓOlHmAOO
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?>. ,lepunnepeqjeK Julius
20-an a hagyományos Kö
rös-parti népmúvészeti va-

mezóvasarhelYl Tornyal Ja
nos Múzeum anyagából. A
tárlat június tO-ig tart nyit
va.

r- KOHAN GYÖRGY-kiálli
Jtás látható a Honti-galériá
ban Gyomaendrődön, a hód-

aTornyai-festmény le et
Gyomaendrödön

-plp-

váló rajzkészségére. Hetedi
kes korában, 1959-ben kiállí
tása volt iskolájában, majd
gimnáziumi évei alatt 1964
ben -a gyomai kultúrotthon
ban - festményeiből.

Elvégezte a szegedi tanár
képző főiskola rajz-mate
matika szakát, Kunszent
mikl6sra került, ahOl most
is tanít. 1972 óta rendszere
sen vesz részt kiállításokon :
így a Bács-Kiskun megye.i
téli tárlatokon, grafikai ki
áUításokon, a pedagógus al
kotók nyári kiállításain ta:

lálkozhatott -rri0.veivej-a- i1-
. tagató. de több önálló tárlat
keretében Kunszentmi"klóson
és Kunadacson is.

Sokoldalú ~mber, fest, gra
fikákat készít, rézdomborí
tásai KurozentmikJós szá
mos intézményét díszítik.
Szobrok, kerámiák kerülnek
ki múl)elyéből, sorozatban
örökíti meg lakóhelye régi
házait. Nemzetközi hírű ba
tikszakkört vezet, s a mos
tani kiállítás anyaga is in
nen származik. A bemuta
tott batikmunkák a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum tu
lajdonát képezik.

Franciaországot is megjár
ták.

Június 2-ától a hódmező

vásárhelyi Tornyai János
Múzeum és a Honti Galéria
közötti rendszeres együtt
működés eredmények4nt a
gyomaendrődi ~árl;i:Játoga
tók gyönyörködhetnek a le
let ízelítőjében. Minden bi
zonnyal érzékelik majd,
hogy nemcsak a művelödés

történeti szenzáció, hanem a
művek kis méretei k ellené
re is jél érvényesülő saját
esztétikai értéke, életteljes
sége, gazdag koloritja, fris
sessége miatt is érdemes
megnézni a kiállítást.

Kiállítás a Honti~galériában

Valamelyest rendhagyÓ-,.
nak tekinthető kiállítás
nyílt január 20-án a gyo
maendrődi Vorosilov utcai
Honti-galériában, ugyanis a
műértő, műpártoló tulajdo
nos fia, Honti László kun
szentmiklósi rajztanár és ta
nítványai munkáit nézhetik·
meg az érdeklődők január
:30-ig.

Honti László 1946-ban
született Endrődön. Később

cl család Gyomára költözött.
és már az általános iskolá:
ban felfigyeltek a fiú ki-

- KOSZTOLANYI EMLÉK
ESTET rendeznek a gyoma
endl'ödi Honti-galériában
április 28-án 18 óra :30 per
ces kezdettel. A hál.igazda
vendége Uc!varos Béla szín
házi rendezö.

Még ha esetleg nem az év
század szenzációja is, mint
egyes sajtóközlemények ne
vezték, mindenesetre egé
szen rendkívüli, hogy több
min t 700 festmény majd öt
venéves Csipkerózsika-álom
után padló alói kerüljön
elö. Az ismert magyar festő

mt'i'Jész, Tornyai János ese
tében pedig ez történt, nem
sokkal özvegye halála után,
1984 késő őszén. Az értékes. - .
leletet nyomban a megtalá-
lás után részben ömlesztett
állapotban a Mag-yac Nem
zeti Gal~ria mutatta be. Az
óta már válogatott darabjai
több hazai múzeum után

Gyomaendrődin.yór'

A Harmas-KöTös partján
fekvő GyomaendTőd az idei
nyáron ismét oTgonahang
versenyeket, kiáUításokat s
látt>ányosnak igéTkező nep
ünnepélyeket kínál a nya
ralóknak és az ittla.kóknak.

A nyári kulturális progra
mot június 24-én a gyomai
TefOTmátustemplomban Ko
vács Endre oTgona- és Pe
ge Aladár gordo-nmiivész
közös estje nyitja meg. majd
ugyanitt július IO-én Alfö/.dy
BOTUSS Csilla OTgona- és
Alföldy Boruss Eszter fuvo
lamiivész hangversenyez. Az
endrődi katolikus templom
ban augusztus 4-én Sebes
tyén lanos oTgona- és Andor
E:va- énekmiivész leo föl.

-::'- n,m -yU"'.T'Uv~n Jun~us

2-an nvilik a Kohan-emLek
kiaLLita's, s az eges;: nyáron
át tartó irodalmi-műveszeti

rendezvenvsorozatot augusz
tus IS-an' a Szegedi Rézfú
vos Ötös A reneszansz ze
nétől a ragtime-ig cimü
hangversenve zár·a.

A GYOMAENDRÖDI
Honti galériában szeptember
26-án. ma 18 órakor lesz a
következő összejövetel. Hon
ti Antal rriüheJygalériájának
maj vendége Petrőczi Éva
költő, az Új Tükör munka
társa.

- A HOMEZÖvASARHE
LYI Tornyai János IIúzeum
igazgatója. dr. Dömötör Já
nos n, it ja me.~ ma, jún ius
2-án 17 óra aD-kor il gyo
maendrődi Honti Galériában
azt a kiállítást. melyet Ko
hán György képei ből ren
deznek. A tárlat június ID
ig Játooalható.

oii0lnap. pénteken II órakor.
IGYOMAENDROD

- A Honti Galériában au
gusztus 18-án 18 órai kezdettel
a Szegedi rézfuvóskvintett lép
fel. Müsorukban összeállítás
hallható a reneszánsz zenetöl a
ragtime-ig.

G n_~

yom~uul

/nyár
A Hármas-Körös partján fekvő

GyomaendTőd az idei nyáron is
mét orgonahangversenyeket, kiál
lításokat, s látványosnak igérkező

népünnepélyeket kinál a nyara
léknak és az itt lakóknak.

Anyari kulturalis programot
június 24-én a gyomai reformá
tus templomban Kovács EndTe
orgona-, és Pege AladáT gordon
kaművész közös estje nyitja meg,
majd ugyanitt július ID-én Al
földy Boross Csil1.a orgona- és
Alföldy Boross EszteT fuvolamű

vész hangvel'senyez. Az endrődi

katolikus- templomban augusztus
4-én Sebestyén János orgona- és
AndoT Éva énekművész lép föl.
~ !iontl-gaJenában junius 2-án

nyílik a' Vásárhelyi Múzeum
anyaaábóJ összeállított Kohá7l
emlékkiállítás, s. az egész nyáron
át tartó irodalmi-művészeti ren
dezvénysorozatot augusztus IB-an
a Szegedi Rézfúv6s Dtös "A re
neszánsz zenétől a ragtime-ig"
című hangversenye zárja.
.. .Mo. JUuu~ wu-an
a hagyomanyos Körös-parti nép
művészeti vásárral kezdődnek,

augusztus 2"án a Körös-híd mel-

Népszava 1986.
Magyar Hírlap 1986.

Békés Megyei Népújság 1986-1987.
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KOROK - MOZEUMOK

Honti :\n'tal Galéria. Gyomat'ndrőd

Új BélYEGZÖHELYEK

/\ gyomaendrődi Liget-fürdő :30-,12
Celsius-fokus gyógYVi"ével. 4 me
dencéjé\'el 25 m-es feszített vizú
uszodájáv,ú kellemes állomása az
",rszágresz megísmeréset célzó ki
rándulásoknak, A Hármas-Körös
partján elterülő Gn>ma es Endrőd

egye üleséből létrejött varosi jogu
nag"község sokat áldoz a kulturá
t'r, A már ismert Tájházon és a
Kner Nyomdaipari Muzeumon ki
vü� a hel,vi takarékszövetkezet ta
nácstermében találunk értékes ki
állítást. (Kossuth u, :30,) A külföl
~ön is jól i,mert Vidovszkv Béla
festőmúvésl, "11landó kiálli-tását nyi
tották m('c', :IZ elmult őszön, Az
IR81-ban, .:tett és 1973-ban el
hunyt fe:;,,, "ÚVesZ Ferenczy Ká
roly tanitv~'u,va voJt. akinek mú
"<'it örökÖ"'i, barátai és ~ bekés-

csabai Munkácsy Mihály Muzeum
~jánd ékozták, iIletve kölcsönözték
a szülőhelynek, hogy ott méltóan
mutathassák be minél szélesebb kö
zönsé!;!.nek TK M -száma' 0459

Önarckep (Vidovszky Béla vázlat
könFéből)

Gyomaendrőd kulturálís életének
meghatározó egyénisége Honri .'in
wL grafikusmú\·ész. akinek nagy é,
deme van a Vidovszky-kia 'tas
létrejöttében, Családi házához csat
lakoztatva 54 négyzetméteres mú
hely-galériát építtetett. ahol nem
csak képeit mutatja be belépödij
nélkü], de helvet ad benne múvé
szek, tudósok' rendezvényeinek is.
Cime' VorosiJov u, 19. Tel.' 31-161.
TKM-száma: 0460.

tizenöt

1991.
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Nyari emlck: az egyik nagy sikerű rendezvcny szünetében

ban. A Honti-csal:\d sajátos
"klisvállal,kozása" ez a galé
I'ia. Pénzt nem kapnak ér
te, oólak köszönő szavaJkat,
és felejthetetlen élménye
ket. A vendégkpnyv is erról
tanú~odik. Az idén hetedik
évadját kezdi meg a galé
ria.

Túlzás nélkül állítható,
hogy az itt szerepelt vendé
gek bármelyik ittho.n.i, de
külföldi pódiumon is osztat
lan sikert arat'nának. CS<lJk
néhány program felsorolása
- a teljesség ig·énye nélkül
- az elmúlt évekbő!: Re-
gós Sándor úti élménybe
számolója, Szűcs Arpád fes
tőművé3z előadása. a Fesz
ty-körkép restaurálásáról,
dr. Pogány O.. Gábor a Ma
gyar Nemzeti Galéria törté
netéről beszélt. Hallhatták a
megh (votta·k Béres Ferenc
népdalénekest, GregoT Jó-
zsef öperaénekest. és ké.t
szer láthatták-hallhatták a
gyomaiak a Szegedi Kisope-
ra Társulatot. Az idén. a
legközelebbi program a
..Szépleányok" című film be
mutatáSa l-esz. augu~ztus 21
én, majd azt követöen vita.

D. L.

.9~ ()..-u.....c~
-:.:.

Honti - galéria
,.Ha vala'ki m~kérdez;né,

mivégre iS éltem, nem tud
nék fölmutatni vagyont. Se
kacsalá bon forgó palotát, se
takarékkónyvet, se elegáns
autó.t. De mégsem jönnék
zavarba. ~crt ez~-nél több
ről. és értekesebobről beszél
hetek ..."

A fenti részlet egy meg
hivóból van. ,.A Gyomaend
rődi Nagyközoégi Tanács éS
Honti Antal tisztelettel meg
hívja Önt a műhelygaléria

'következő összejövetelére"
Honti Antal fehérre meszelt
háza Gyomán mindenki
elótt nyitva áll. A galériá
ban megtekintheták a mű

vész festményei, rézdombo
ritásai. Különös hangulatú,
groteszk képek is találha
tók itt, melyek korunk leg
föbb problémájával, a hata
lommal \'aló visszaHéssel. a
nukleáris háború ,,'eszéh'ei
vel. a totális erkölCSi c.::őd
del foglalkozna". A kereszt
re feszített fehér galamb ...
és a Csontvázember . '. mint
korunk 'szimbólumai - vissza
köszönnek Honti Anta; gro
teszk hangulatú, az ii=,sá
got kereső képeiről.

Nem csupán kiállítások
láthatók a Honti-galériá-

.Kitekintö

a gyomaendrődi nyár ren
dezvénysorozat keretén be
lül: Béres Ferenc énekmű

vész helybéli néptáncosokkaJ
és cigányzenekarral együtt
adna "kis éji zenét" a Hont
ház udvarán, szalonnasüté.,
közben.

Békéscsabai színművészek

vendégjátéka is várható To
manek Gábor és barátai
eimmel. Remélhetőleg ebben
az évadban ís a galéria pó
diumára lép a Szegedi Kis
opera társulata, és a békés
csabai Bartók Béla Zeneis
kola tanárai és növendékei.

Kohán György festöművész

képeiból májusban nyílik ki
állítás. A festészeti techniká
kat - elsősorban diákoknak
- bemutató sorozat első ré
sze is a művészetkedvelők

elé kerül.
Egy nagy sikernek ígérkezö

műsor megvalósításán fára
dozik még a műhely gazdá
ia, Honti Antal. Gyomáról
elszármazott művészeket kí
van vendégül látni, az elsők

közt fogadná Kállai Ferenc
színművészt.

Végül egy friss hír: a mű

vész fia, Honti László, kun
szentmiklósi rajztanál' és di
ákjai állítják ki munkáikat
a galériában. A tárlat a na
pokban nyilik meg és az al
kotásokat a hónap végéig .te
kinthetik meg az érdeklődök.

H. E.

...

--

Az öt esztendeje működó

gyomai Honti-műhelygaléria

sikeres évadot zárt. A Voro
silov út 19. sz, alatti ház fa
lai között tavaly is egyedül
állóan színvonalas programo
kon vehetett részt az ide lá
togató közönség, Ki:illitáson
mutatták be Petőez Károly,
Tótfalusi Kiss Miklós-díjas
tipográfus számos munkáját
és Papp Zsigmond gyomai
népi alkotó festményei!,
szobrai t, fafaragásai t. A ze
nekedvelök többek között
Béres Ferenc énekművész. a
Szegedi Kisopera, Gregor Jó
zsef operaénekes és Pál- Ta
más karmester műsorát hall
gathatták meg, az év végén
pedig Magyar József film
ren.dező vendégeskedett a
Honti-műhelyben.

Az 1986-os músorokról kél'
deztük Honti Antalt, aki el
mondta, hogy a rendezvé
nyek az idén is spontán szü
letnek. A tervek. közt szere
pel Magyar József és Gazdag
Gyula dokumentumfilm-ren
dezökkel való újab b közön
ségtalillkozó. Irodalmi est
vendége lesz várhatóan Pol
ner Zoltán és Katona Judit
szegedi költőházaspár, akik
néhány éve a Sámánok nya
ra című irodalmi műsorral

már nagy sikert arattak a
gyomai közönség elött. A há
zigazda régen dédelgetett ál
ma is me valósulni látszik

Honti-galéria, Gyomaendrőd. '.
I -, or ~

.' ~\:;..~\I.."

Gyoma kiemelkedő jelen- vész tiszteletére emlék.szobát
tőségű személyisége volt rendeztek be a Kossuth ut
Kner Izidor, aki a nyomda- ca 30. szám alatt, s a helyi
ipart teremtette meg a te- ségben állandó kiállítás is
lepülésen. A Kner Nyomda- ~i~11"~H~h",~tn'...~-~~~-~ _

ipari Múzeumot Kner Imre Ha Gyomaendrőd közmű

lakóházában rendezték be, velödéséről van szó, akkor
amely először 1970-töl foga- feltétlenül meg kell említe
dott látogatókat. Később kü- ni Honti Antal grafikust is
lönböző problémák miatt be- kinek műhelygalériája má;
zárták. A felújítás után -- - 
1982-től tekinthető meg is~ megyénk határain túl is is
mét a múzeum. Ekkor volt m 7rt. Sokat áldozott a galé-

nara, melynek működését a
100 éve, hogy lerakták a helyi tanács is támogatja.
nyomda alapjait. Évek óta rangos kiállítások

Vidovszky Béla festömű- találkozók színhelye a Voro~
vész is Gyomán született silov utca 19. szám alatti
188.3-ban. A neves festömű- épület.

Dolgozók Lapja 1987.
Békés Megyei Népújság 1986-1987.
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Fotógralikák
a Honti Galériában

Költők

a Honti Mühelygalériában

Békéscsabai lúvósötös'
a Honti Galériában

acsönd árnyéka a galériában

JÚrui.us 3-án" pénteken dél
után fél hat órakor Steko
vics János fotóművész- - Fo
tógi-afi1<ak Clmu hálTításáJt
dr. Dömötör János, a hód
mezővásárhelyi Tornyai Já
nos Múzeum igazgatója
nyitja meg a gyomaendrődi

Honti Galériában.
Dömötör János igy ír Ste

kovics Jáno.sról: ,.A fényké
pezés mú].t század eleji fel
találása óta hosszú és küz
c:belmes utat tett meg önálló
művészetként történó feI.is
meréséig. A fejlődés során
a különböző techni·kai eljá
rások.. trükkök, felvételi és
előhivási módszerek melJett
a fotóművészetben végig
megmaradt a valóság minél
hűbb, de egyben. művészi

megjelenítésenek törekvése
is. Afotóművészetnek ez az
útja az alkotótól mélységes
emb-er- és körn.yez.etismere
tet kiván meg. A fotóművé

szeti kiíejezésben pedig an-

uA Gyomaendródl Nagykőzse.

gi Tanács és Honti Antal tiszte
lettel meghivja OD! a műhely·

galéria kiJvetkezó üsszejövete
lére."

Lassanként hagyománnyá vá·
lik, hogy megyénk müveszetba·
rát közönsége ilyen szövegü
meghivót kap. AUj;uszlus hó
napban általában zenei rendez·
vényekre invitál a program: a
kezdeteknCl !985-bcn a szegedi
Kisopera társulata szerepelt itt
két Offenbaeh-vigoperával, majd

nak a tudását, titkát. hogy
a pill.anat által az emberi
sorsról. életútró.. egy épű

let, vagy tárgy által., egyén.
vagy közösség életformájá
ról tudjon szólni."

Stekovics János fotómű

vész az NDK-ban szerezte
meg - a Magyarországon
nem létezó - fotóművészeti

képzés főiskola.i diplomáját
és jelenleg a Magya'r Távira
ti Iroda szegedi riporteri fel
adatát is ellátja. EmeUett
a·zoruban járta és járja az
alföldi tájat. Szivükbe fo
gadt.ák a rr..agányos tanyák
lakói. Az ott készült fctók
komoly sikert arattak a múlt
évi országos fotókiállítá.sorí.
A Honti Galér.ia művészet

kedvelő tárlatiárogatóihoz
feltehetően még közelebb
kerü].nek., hiszen szűkJebb

környezetük természeti., tár
gyi és emberi világával ta
lálkozhatnak álta-la.

Gregor József operaénekes és
Pal Tamas karmester lépett a
galeria közönsége elé. Vendégük
volt a szegedi rézfúvós kvin
tett, s ez évben pedig, augusz
tus 25-én, csütörtökön 18 óratól
a Békéscsabai fúvósötös szere
pel a galeria udvarán.

A müsor cime: Táncok túvós
ötösre. A zenekar tagjaj : Jeney
Zsuzsanna - fuvola, Nagy Csa
ba - oboa, Kepenyes Pál 
klarinét, Jármi József - kürt
és Kerekes Terh - fagott.

Év.ekkel ez,elött ny.itotta
meg műh€lyga1léI'iáját Gyo
maenckódön, a Vorosi,]-ov út
19-ben Honti Aoota-1 grafilkus.
1980 óta számos művészven

diég.e volt a galériána-k.. irók,
költők, képzöművészek, éne
kesek, muZSliJkusok. A Gyo
maendJrórui NagyközségiTa
MCS által is támogarott
pro~a.mok évek sor-árn. ki.a1a
kították a galéria törZSlkö
zöil.Slégét, létrehoztak egy va
I~gosan éló műhelyt, ~ahol

a különböző tal.álkc2lások so
ráJn sokoldal·ú €szmecs-erék,
vi'tálk SlZervezöd tek. A leg
utó!)'i összegzés szer.int miJnt-

Poinár Zoltán újságíró
költő és felesége, Katona Ju
dit költőnó vendégeskedett
péntek kora este Gyomaend
rődön. a Honti Galériában. A
szegedi házaspár harmadik
alkalommal lépett a galéria
törzsközönsége elé.

Katona Judit az idén meg
jelent Kháron garasa cimű

v€rs-eskötetét mutatta be,
Polnár Zoltán pedig a kö
zelmúltban kiadott A csöna.
árnyéka. cimű könyvéból
idézett néhány érdekes rész
letet. A kötet Polnár Zoltán
többéves néprajzkutatói
munkája alapján készült.
Erről is beszélt a szerzó, aki

€gy 5 és fél ezr.en jártak a
Honti Műh-eJ.ygalériában,vol
tak vendég-ek a különböző

programokon.
A héten, 1988. július 22-én,

penteken Szegedről érkeznek
költök Gyomaendrőd,re: Ka
tona Judit és Polner Zoltán.
A "Gyönyörű árok ül raj
tam" cimú költői esten Ka
ton.a Judit a KháJron garasa
cimű. Poin·er Zoltán pedri,g A
csönd árnyé'k.a című új ver
S>eskönyvét mutatja be az ér
deklöctőlmek, ag,alléria törzs
közönségének. A költói est
délu!JáJn 6 órakor kezdődik.

eredeti hangfelvételekkel is
illusztrálta beszámolóját. El
mondta még azt is, hogy az
elmúlt húsz esztendő alatt
rnint€gy nyolc-tíz ezer int€r
júalanya volt, s az általuk
elm€sélt történetek alapján
íródott például a kötetben is
olvasható Teknyókaparó le-:
gendá ja című oratórium.

A Honti Galéria köv€tkezó
műsora augusztus 25-éll 18
órakor kezdÖdik. Ez.en az es
tén a békéscsabai fúvósötös
ad koncertet, Táncok !úvós
ötösre cimmel a galéria ud
varán. Szeptember 22-én es
te Új Aurora-estre :várják az
érdeklódók€t. B. E.

Filmvetítés a Honti Galériában
Magyar József filmrende

ző a mai magyar valóság
igazi arcát kutatja, S nem
riad vissza az árnyoJdalak
tól sem. Gyomaendrödön a
Honti Galériában október
ID-én délután 5 órától ve
títik legújabb filmj~t, A mi
kis ügyeink eiműt.

..Mi történik akkor. ha a
nemzetközi hírű hévízi
gyógyfürdő kórházának vé
dett ösparkjában éjszakai
szórakozóhelyet épít idós
Horváth Gyula (egy azóta
már nyugdíjba vonult) me
gyei párttitkár fia? Mi tör-

t",nik egy közérdekű beje
lentés nyomán?" - E kér
dések€t teszi fel a XX. ma
gyar játékfilmszemle prog
ramfüzete A mi kis ügyeink
című film kapcsán.

A megyei moziüzemi vál
lalat segít izgalmas filmeket
és vitatkozó rendezőket az
érdeklődő gyomai közöns-ég
hez rendszeresen eljuttatni,
ezért patronálják a Honti
Gak'riát is. A hétföi film
vetítéskor a nézők talál koz
hatnak, vitatkozhatna..k Ma
gyar JÓzsdfel.

Békés Megyei Népújság 1988.
102



,
•·z"U~U!•••'"

~ /{,.
, (

;f9tjo·(r1~r

Tízéves a gyomaendrődi Honti Galéria

Ez a felvétel egy sikeres Honti-esten készült, II galériában.
Sok ilyen volt ...

Irá-olvasó találkozó, dia
p orácrnás előadások, költói
estek, filmvetítés, ankét, ze
neiskolások záróhangverse
nye, la szegedi .kisopera elő

.adása ... Összesen 46 külön
böző esemény <az egy évtized
ala·tt. Sok előadó, sokféle
műfajban lépett itt fel, te
gyük hozzá gyorsan, minden
tiszteletdíj nélokül ...

- De hogy is kezdődött

mindez, s főleg hogy marad
hatott meg tiz éven keresz
tül ez a műhelybe oltott sza
lon, amikoT ilyen kultúTaín
séges időket élünk?

- Volt nékem korá,bban
~s néhány elképzelésem 
,,'kezdte a mesét" Honti An
tal. - A ,képpressz6 és a
gimnáziumi iskolagaléria az
én ja·vaslatom~és szervezé
semb-e'l1 ·indult, de aztán
mindkettő rajtam kívül álló
okok miatt abbamaradt,
meg.szúnt. Ekkor határoztam
el, hogya saját házam ka
puját nyitom ki az érdeklő

dők előtt. A lakáshoz - 5'<1

ját erőből 'kö!csönnel - hoz
zátoldottuk ezt agalériát,
ahol a festményeimet állí
.tom kd. A tanács tá.mogatta
az elképzelésemet. hogy ide,
ebbe 3. helyiségbe meghiv
juk egy-egy beszélgetésre a'
különböző művészeti ágak
képviselőit. Az előadók uta
zási kö1ftségeinek térítésére
évi 8. ezer forint áll rendel
kezésemre, amit egy tanácsi
megbízott ad át közvetlenül
a fellépó művésznek. Ok is
és a takarékszöve1:kezet is.
további segí'!:séget nyújtott a
több évre szóló meghív6k
kivitelezésében, a felmerülő

egyéb költségeket ven-

déglátás, posta, villany, fű

tés - saját erőből álljuk.

- S a közönség?

- Ide mindenki jöhet, aki
ak-ar. De azért én mindig
5zemélyesen meghívmn a
közön.ségemet. ProtOokollmeg
hívás ·persze nincsen, s nincs
·kivál<l5z;tott elit 'közönség
sem. Még ci székeket is úgy
rakjuk, hogy egy sor pámás
után egy sor fa, úgyhogy
!kiemeIt hely sincs.

Persze feltűnik azann"l,
hogy a rendezvények zöme a
nyári hónapokra esik. Ilyen
kor van legtöbb láiogat6ja a
kiállításoknak is. Arra a
kérdésre, hogy ki felügyeli

mindezt, ha ők elmennek.
valahová kikapcsolódni, Hon
ti Antal egyszerúen vála
szol.

- Húsz éve nem voltunk
nyaralni.

sok és sokféle ellsmerést
kapott: tiszteletbeli tagja a
Budapesti MűvészetbarátOk

Egyesületének, van Vidovsz
ky BéLa-emlékplakebtje és
Gyomaendrődért emlékipla
kettje is.

. - Meg aztán nem tudok
úgy végigmenni az utcán,
hogy meg ne állítsana1k, s
ne ,kérdezzék meg, lesz-e va
lami nálam?

Erek után persze fölösle
ges firtatni, hogy megérte-e?
A követJkező ,kérdés rswkvá
nyos, illik is föltenni Ilyen
alkalmakkor: hogyan to
vább?

- Nagyon nehéz ez már.
sem én, sem a feleségem,
.aJai legfőbb segítségem, nem
vag)"Uruk fiatalok. Nehezeb
ben bírjuk. De ez a dolog
egyik oldala. Előadókat is
egyre nehezebb szervezni. A
inai v'Üágban senkire sem
lehet biZ1tosan rszámítami.

- Sz6ba is hozta legutób
bi alkalommal, hogy meg
szű.nnek a galériában rende
zett estek ...

- S látja, mégis szervez.
tem erre a nyárra is prog
ramot. Először a galéria tíz
éves történetéből nyílik egy
fotókiállítás, azokból a ké
peIk1ből, amelyeket én .készí
tettem. EZt 'követően Hanti
László, kunszentmártoni
mjztanár m unkáiból egy
mási'k, K.alandozásaim a mű
vészeti technikák területén
drrunel. A nyár végén pe
dig bemutaItjuk .az itt dolgo
zó Kézműves Céh alkotásait.
Ezt a .műhelyt a lányom ve
zeti.

A beszélgetés végén egy
meghívót nyújtott 'át a fo
tókiállítás jövő pénteki rneg
nyitójára. Benne sa:át invi
táló sorai. Idézzün;..;: ehből

néhány gondolatot:

"Ha valaki megikérdezné,
mivégre is éltem, nem tud
nék felmutatni vagyont.- se
kac.salábon forgó palotá'!:, se
takarékkönyvet. se- elegáns.
autót. De mégse jönnék za
varba. Mert ezeknél többről

és értékesebb ről il; beszél
hetnék. Mindig azt keres
tem - több-kevesebb siker
rel -, mi modo:'] tudnám
legtelj-esebben megvalósít.ani
magamat: S ebbe beleértet
tem családomat, Ikörnyezete
met is. Ebből a szándékb61
gyarapodik a könyvtár, ilyen
indíttatásból születtek a .ké
peim .. ' S mi tagadás, ez
adott erőt és lendületet e
ház kialakításához, a mű

helygaléria létrehozásához..."
Kívánjuk, . adjon erőt a

folytatáshoz is.
Kiss Katalin

Békés Megyei Népújság 1990.
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Szelllember 1S-élg lálhal6k a gyermekRlunkák..•

Művészek és macskák
a gyomaendrődi Honti Galériában

Jubilál
a Honti
Galéria

A Kézmíves Céh tagjai
eddigI remekeikból rendez
tek egJ' bemutatkozó kiállí
tást. A megnyitó ünnepsé
gen kellő komolysággal fo
gadtá:k a gratulációkat, az
elismerő kézfogásokat; és
fejbólintáWkat, de aztán ki
sebb-nagyobb csoportokban
eltüne<leztek. Nem volt ne
~ rájuk találni: csak hát-o
ITamentek a lakásba, meg~

nézni, hogy vannak a kls
macs.kák. '. Ez a viselkedé6
egyáltalán nem róható fel a
céhtagoknak, ugyanls egytől

egyig gyerekek, a legidősebb

115 éves.
A kis kézműves műhely

a gyomaendrődi Honti Galé
riában működik, ahol az ér
deklődók sokszor hallhattak
érdekes és értékes előadáso

kat, elóadói esteket, láthat
tak ,kiállításo·kat. Honti An
tal grafikus és családja la
kása április óta a szakkör
nek is otthont ad. .melyet
Honti Judit rajztanár vezet.
Huszonegynéhány tehetséges
gyerek 'jár ide a város
~ét általános iskoláj<i.ból.
Ket,hetente tartanak há
Tomórás foglalkozást.

Hogy telik a délután? A
ki<i.llitóteremben körbe ül
nek egy asztalt, és meghalH
gatnak egy görög mondát.
(Esemén:dús - .. . 'a er
ról Ho, . Ju it.) _~..á. ·áz.
latot ra~zo!:la~.. arTól a je
lenetró, a:'t e akarnak

.kffizíteni, s ezután jőn a ld
vitelezés. Már tudnak mono
típiát, papírnyomatot, réz
karcot ·készíteni. (Rézkarcot
nemigen szoktunk gyerekkel
Ikészíttetn! - mondja erről

a szakkörvezetó. - De a bá
tyám kitalált egy új, ve
szélytelen eljárást, ml ls m
használjuk.: Persze, sokszor
Illem si'kerul előszörre a ml1,
újra meg kell c:&Inálnl.

Mivel mlndegyi.kllk
ügyes, nagyon jót lehet ve
lük dolgozni. Sokszor fél
nyolckor is úgy kell elza~

varni öket - hallom róluk. .
De más jót is megtudok:
azt, hogy ,még soha eg)·et]en
esetben sem kellett 6zólni.
hogy a foglalkozás után ef
pakoljanak. Mindig akad
két-három önként válla1ko
zó. A házban egyébként sok
más érdekes, vonzó dolog ls
találha16: kutyák, macskák,
"akli'k" szívesen ismerked~

nek a látogatókk:a:l.
A Kézmíves Céh munká

ját <támogatja a Ihelyi ta-
. nács. oa Kner Nyomda, és a

megyei tanács letéti szám
lájából is :kaptak némi
pénzt. Anyag- és idóigényes
vállalkozás ez' terveik kö
zött az eddig meglsrnerte
.-en túl szerepel például
gy" <>. 'Íúzés. agyagozás,
a 'hez nemsoKára megépí
ti;' a kemencét. Az iskola
meg:..ezdése után a város ré-

g1 épületeiról ls készítenek
majd vázlatokat.

- Az a célunk, hogy mi
nél több technikával meg
ismeTkedjenek a gJle1'ekek,
minél többet tudjanak aZ
kal17tGznl. Eljutni odái",
hogyha mondok nektk egy
témát, majd dőntsék el, ho
gyan dolgozzákld. Pe1'3Ze.
még nagyon az elején ;4
TUnk, fél étl alatt eddig tu
tortunk - mondta szeré
nyen a sza:kkörvezetó.

.Az. eredmény azon'ban
máris megmutatkozik.

A megnyitón - melyen
JanotJukv GYŐTllII, a 'helyi
tanács művelődési osztályá
nak vezetője kívánt nekik
további jó mtmkát - a U
zenkét éves AndTea szak
szerűen e1:magyarázta ne
Jkem,hogyan !készül a mono
típia. A 'lwre]nök - a ·kö
zépiskolás Tímea -tárlatot
vezetett, de ó nem a tec:hnii
'kákat, hanem a képeken
látható Heraklész próbált
mesélte el néhány köréje
gyülónek.

Tartozunk az Igazságnak
annyival, hogya kiállítás
egyetlen bakiját is megem
lítjük. Az egyik céhtag, Szil
via tette szóvá JudIt néni
nek, hogy ·kora rosszul van
feltüntetve kiállitott rajza
alatt: ó már nem tizenkettő,

hanem majdnem 13 éves ...
K. K.

Nem is a galéria, hanem a
tulajdonosa. Honti Ant.al az, aki
szeptemer l7-én éri meg a het
ven esztendőt. lsten éJtesse a
nyughatatlan. jóhumoní. kultú
rateremtő öregurat~

"Mindig azt kerestem 
több-kel'esebb sikerrel -, mi
módon tudnám legteljesebben
megvalósúani magamaJ - írta
egy önvallomásában. - Ebből

a szándékb61 gyarapodik a
könyvtár, ilyen in.díttaJásból
születtek képeim a pasztellektöl
a temperákon át afémkompozí
ciókig, ez hozta lélre megvaló
suU belső tereimet, vörösrézből

kalapált dekorációimaJ, s mi
tagadás, ez adott erőt és lendü
letet e ház kiaklkításához, a
műhelygaléria létrellOzásá
hoz."

A Honti-műhely 1980. május
9-én nYI1t meg, azóta nyitott
kapuin befáradtak a nemes
zene, az igazi irodalom, az em
bert szolgáló képző-, ipar- és
könyvművészet remekei és al
kotói. Most a tulajdonos élet
mű-kiállításának sZÍntere.

B.Zs.

Vad "rágok a múlIelyg~leriában

104

.. ln" 'zülen m G)om·'. b
ban a községben. am Ivel óvón
ölel az ország legtisztább folyó
ja. a Körös: ahol Knerék szelle
mi hagyatéka messze világító
példa: amely a magyar kultúrá
nak adta PásLtor János szob
rászművészt. Vidovszky BéJa
festőművészt: ahol a máig kellő

en nem ismert naiv alkotó és
népi ezermester. Papp Zsig
mondéltés alkorort.. ..' S hogy ki
az. aki e sorokat papírra vetette?
Honti Amal. a múhelygaléria
létrehozója.

- Tőlük u um n~i ottan
élni - .aIra -. ezén zánlam

rá magam. hogy kinyilom laká
som ajtaját minden szépre, kö
zös élmén)Te vágyó érdeklődő

előtL aki.kkd megoszthawm
örömeimet és szorongásaimal.
tapasztalataimat és emlékeimet.
vágyaimat és reményeimet.
Tessék befáradni. nyitva a kapu!

A házigazda ezúttal Papp
Zsigmond. Uhrin Péter és Uhrin
Pál-gyomaendrődi naiv festők
kiállításának megnyitójára invi
tál június 6-án 16 órai kezdettel.
A kiállítást megnyitja dr. E. 5za-

. Zoltán tanszékvezetőfőisko

lai tanár.
Cs. I.

Békés Megyei Hírlap (1990-1992.)

Naiv festó'K
Gyomaendrőd. - A Honti
Galériában még két hétig lát
ható a városból elszánnazon
Papp Zsigmond és Uhrin Péter
naiv festők munkáiból.rende
zett kiáll ítás. A tárlat festmé
nyei között Uhrin Péter unoká
jának, Uhrin Pálnak alkotásait
is láthatjuk.



Díjak, elismerések
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ABUDAPEST'
~CJvfSZETB.6,RÁTOl< fZGVESÜlET~NEK

• \; !uOVSZKY ~ÉLA EMlÉKB/ZOTTsAGA
Budape~t.Pf.: 60 - 1388 Budapest, 1987. dec. 29.

Honti Antal grafikusmüvész úrnak,
Gy oma endrőd,
Vorosilov u. 19.
5500

Kedves Bar3:tom!

Örömmel értesitIek, hogy Emlékbizotts6gunk
- tisztelete jeléül - Egyesületünk tagj~ul vá 
lasztott. lAz esedékes tagdijat 1mlékbtnttságunk
vállalta mag3:ra.1

Ezzel összefüggésben arra szeretnélek meg
kérni, bog~ az eeyesületi t3:jékoztatókban eset
leg előforduló Vlidovszk:)' Emlékszoba-birekről az
illetékeseket légy szives tájékoztatni. Gondolok
itt elsősorban Varga G-yulánéra és Kulik István
néra.

Egyben fölhasználom az alkalmat arra, hogy
Neked és kedves Családodnak eredményes, boldog,
békés új esztendőt, jó egészséget kivinjak!

A régi baritsággal:
t7 ' C /\

,_."{"A...A '\..~

I Láng Miklós /
az Emlékbizotts3:g vezetője
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BUDAPESTI MŰVÉSZETBARÁTüK EGYESÜLETE
Budapest, Landler J. u. 42. - 1078 Távb.: 226-926

v - 62/88.

3udapest, 1988. juli~~ 25~

:lonti Antal grafikli.8r::.ivész urr.ak,

Gyorn()endr~d

Vo ro 8 i lov u. 19.

Kedves ::k'rstom!

E~lékbizottságunk rendkivül n8gyra értékeli

önzetlen fáradozásaidat, amelyeket a Vidovszky 

effilékszobe ~egvalósit~sa, berendezése érdekécen

véeeztél. lI""l':ink szerény jeléJl csatoltan átr.yujtom

ezt ez e~lékplakettet, amelyet a ~Jvész 105. szJle
tésna;:ljára i'/lolnfu' S:itndor készitett emlékbizotts0.gunk

részére.

Kérlek, hogy tov9bbra lS segitsd törekvéseinket.

A 2t·~ ':~-::=':"'n

MOVÉSZETBAIl ,\ "')~~ =;-{E-:~Ü~ETÉNEK
VIDOVSZKY l3:::../1. q. ~C(:'I::JTT.sAG.I\

Buj;);Jc;'" fi.: ~') - i:;::;:'

Baráti üdvözlettel:
;) r \ / '
~'..(.L\.(L'r:.I.~

/ Láng 1,~ikló Ei /

s z e r k e Ei z t0 ,
az 2mlék~izottsdg vezet~je
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ELSÖ ENDRÖDI ÉS VIDÉKE LÁBBELIKÉSZtrŐK

KISIPARI TERMELŐ SZÖVETKEZETE, ENDRŐD

T.

Endrőd, 195o.április h6 8-án.
\..,)

H o n t i A n t a l részére

Helyben.

Szives tudomására hozzuk,hogy az ön által szövetkeze~'

tünk részére elkészitett fali-ujság,Kirendeltségünkön megrendezett
Szolnok és Békésmegye ttfaliujság versenyén" az I-s6 dijat nyerte.

Tekintettel arra,hogy ezen eredmény jelent6sen hozzá
járult szövetkezeti dolgoz6ink,politikai és kulturális életének to 
vábbi fej16déséhez,munkájáért ezuton ~ondunk Önnek köszönetet és fe
jezzük ki elismeré6Ünket.

Ké zb51!!!

IrodCl: i(oS'Juth lo;oJ u. 33

MN'B Flókje!Ióa~m: 503

relefon :

Ü9'(v~n"ó: 74

Fökönyvol6: 98

Üt. m6gvcnot6k : 29

Pénl:ugv, bétúgy : 106

GYOMAI FÖLDMUYIESSZÖVETKEZET
GYOMA.

Hmnti Antal grafikus
GJoma.

Voro,ülov ut 19.

Gyoma, 196 6. j ul. lij.
S,ómynk: /1966
Ogyint6z6nk: Ki S Z e l y
Tó'gy: Kiáll i t 6.sra

felkérés.

Sz6muk:

Ogylnt6zójuk:

Mellékl.,:

~---------~-------------_.-------------'------------

. .1:' ,

Legutóbbi müter~ében tett 1áto~at~sunk alkal~áviL sok érdekss
uj mpvet talál tunk. Felkérj ük, ho;;] ezen \J.üvekből a gyomai
Főldmüvesszővetkez' t kép:;.resszójá'J3l1 kiálli t <ist rendezni szi
vesk.?djen.

/
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Honti Antal

Kedves Ant ikám !

fest6mtivész

Vorosilov u. 19.

Nem hanyagságból késett a válaszom kedves meghiv6
s?raitokra, hanem mert vacilált Gabi, nem tudta mitév6 legyen?
M~lyen lesz az id6járás? Rossz, hideg id6 esetén anyakatokon
kellett volna lennie, szépid6ben Jutkával biztosan járták vol
na ~ falu~, a vizet, hiszen ez a nyár ,legf6bb öröme, ajándéka .
a f~atalsegnak, az iEkolai zártság utan a ~ abad leve.g6, napfény.
Sajnos ilyen lett az id6. A továbbiakban pedig lánykáitokhoz ha
sonl6an, Gabi is lekötött lesz. Ugy test a dolo~, ho&y alapnak
tud6sit vagyis hírek, informáoi6k utm futkos. Jgy hat háláSan
köszöni az. egyébként nagyon j Oles6 meghiváetokat, melyr.ak ha nem
is tudott eleget tenni, számára végtelenül j6lesett kedveasége
tek! Azért válaszoltam helyette, mert v6gtelenUl lusta levélíró.
például egyszer Pesten tartózkodott és másokt6l tudtuk meg, hogy
j6l van, nincs semmi baja. tiazatérve persze mondogatta

1
.hogy nem

akadt nap, s6t óra, hogy ne gondolt volna ránk, é~ ~z ~Y is
volt, ebben biztos vagyok~ csak éppen lev9apirt,vas~rolni, tol
lat ragadni és irni, az mar sok lett volna a szamára.

. Most pedig röviden arról, hogy az általad talán
most helytelenitett egyéni akci6mként amellékelt ötoldalnyi
"levélké~" küldtem Koszta Roz~lnak. Légy oly j6, olvads el, al
kalomadtan juttasd vissza /mert noha csak másolat, de kell a
"levéltáramba"/ akár ugy is, hogy alkalomadtán vsabán jársz, be
adod nevemre a szerkbe. /Ez~ nyugodtan lehet!/

Koszta a következ6ket válaszolta /level~b6l csak
a Veled kapcsolatos részt idézem, magát6l értet6d6en/: " •.• Honti
szemályesen ismerem, többször is találkoztam vele személyesen,
jártam otthonában! segitettem - egy egész bizottsággal - kivá
logatni egy kiáll~tásra való anyagát. Szivesen összehozhatunk
szamára egy.mu.YJ.kamegbeszélést, feltéve, ha 6 ezt igényli."·

Hát ennyi. Ha tudsz ezzel valamit kezdeni, j6. Szí
vesen elkisérlek, ha hasznomat veszed, mármint jelenlétben. Ha
ugy gondolod, hogy nélkülem őSZintébb! közvetlenebb megbeszélés
kerekedhet, akkor feltétlenül ugy. A ényeg~ hogy végle~ tisztá
eÓdjék: hajland6k-e a tehetséget elismerni s befogadn~abba a
megyei képz6mtivészeti mechanizmusba, ami a közszerepléshez /kiál
litások, tár latok , hivatalos nyilvántartás, lajstromozás stb./ne
ked szükséges vagy sem. /Es akkor másKol, fentebb folytatunk
ostromot!/. Fontos, hogy tudd, itt helyben veltik szemben hányadán
állsz. Persze akár pozitiv vagy negativ esz állásfoglalásuk, an
nak mUvészi értékedhez sen~i köze, pusztán koncféltési mozdulat
lenne részUkr6l, ha igyekeznek el~aszitani téged a ~ehet6ségekt6l.

/D~ a ,rádió, a tel~vizio mindig j6 adut a fels6bb f6xumok e16+.i·'
~ az ujsagcikk ~s némileg ./-Amint ~ódom m lfOzzatoK á lta-

lomadtán·; jó? Mindenkit szeretet~el cscSk 1: Rezs b~)z~7.VI.14..'· .
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LevelUk
keltére

Hivatl<ozunk:

I
1---'--

LevelUk jelére
és számára

OsztáJyukra 1-------1
űgyintéző-

'-j_ü_kr_e I ~

Tárgy:

M. T. I. FOTO
Budapest L. Fém utca ~7. Tel.: 15' -490

Mo N. B. egyszámIaszám: SZ

Honti Antal festő- és gra
fikuEmüvés z

Gyoma.

Budapest,

7. október 24.196 ..

Jel: SZ.:

tTgyll1téző:

Osztály:

(Válasz esetén lenti adatokat kérjük)

A Televizióból, a Rádióból, a üelyi és több nás

lapból értesUl~e kUlönlegesen modern mUvészetér61, szeretnénk

meghivni Önt, ho~y az MTI KISZ szervezete segitségével a szer-

kes zt6s égOen kiállitás t rendezzen müveiből. Anyagának különö

s en azt a rés út s zeretnénk látni, amely korszerUsége m.ellett

politikailag is a modern felfogást képviseli. Ha lehet mutassa

be azokat a fémplasztikával kombinált képeit is, amelyek ellen

zői és helyes16i körében sok vitára adtak alkalmat.

Amennyiben meghivásunkat elfogadja, ugy az idő-

pontban és egyéb részletkérdésekben a későbbiek során állapod-

nbnk meg.

I

#JLC-s>~
Szebellédi Géza;!

MTI Foto alapszervi
KISZ titl~ár
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Kedves ~ vt~írf,!

II k8zségi t::mács véF-:reh8jtó bizottsága határozat8.ban
kösz~nef.ét fJl\;zi ki 8z~rt a fÚraJs",[.:-os és lelkes munkájá
ért, amellyel V n8 §'ymértékLen hozz2.j!~.rult a május 31-én meg-
nyillott ipnri t~~rrlék ki,illi t,.5,s siKer9hez. '

?ipyelorflfTlel kisértL;k a szerv8zésben és rennezésoen végzett
te~ék3nys~pét, amib61 mindvégi~ a lelkese~és és iFen nagy
fTlér-t: f5k:i k~Z~~~~RSZ';Y0~:3t su;()'::rzo,t. Ilyen r.mnkáY8 csak ;120K
képesek, akik'tel ve v::mn:)~ ,optiíJlizm~l.SS8~, alfotq ,:3.;:!.gyal,
8klk f-nyugt8~.npk~ ~~rt látJa~ a, tenn~ v81ok, S9KaS~:lt~ uiegra
88d~"t ~ennlln,(e~ J~ ~ze~':~zo.k~pe(~:~g~, k~flnOrnOQotv szep
'2~rz:;se es í18f!8Sert?ku ffiUVeSZ1. '::elK'3szul tSGfe.

l,~i.ndezeket é rtékel ve i smé tel ten k0S z8nj iik f'~,Y8ds ~~,?R.t és 8
+ 'bb' 'l +'b ') 't' ., , , t l" I"ova 1. 8.!.. G".~ cm SlY:ere,,;:8 8S JO G:'~(~SZSRg8 o Kl V8IlunK.

ci Y ° m 8, 1968. j mli. IIs 22.



~ndrőd Nasyközsegi Tsnács Végre bajtó BizottsaG8
~ndr5d, Lenin uo2o Telefon: l~

E o n t i Antnl cs c281ádjB

llGvében ld:58zöD,<:3tüket fejezem ki ön'3;" és kedves csr.31ác1j:i

118,}(, aZGl't 8 fL:;:yelc!i:remólt5 ke<:1vess6~:é])-t, i'12ly foJytÓll

8.3 Cresek ~~ap}~özi Ottho..:l[l szám-:tra a körnJ'e zet otthonosabbá,

családiasabbá való tétele érdekében négy szép festmény aján

dékozásával nagyban hozzájárultak'o'

Nemcsak a közvetlenül érdekeltek, hanem a lakosság szélesebb

körében is osztatlan elismerést vivott ki, hogy Endrőd

község id5s, munkában rnegfá:i:'Edt emberl~inek második otthonát

valóban tartalmas ajándékkal kellemesebbé, vonzóbbá, meg

hittebbé t3tL;co

iT8pj8ink ugyr3 :cohanó, eg~;,re e1sépesedett viltc.ábDn a fiC~'cl

TJesség, az cClo,,;ribb !Yl2.;;et8rtás r.lin(:e~Ld, dc ki,iL:Sni:isen az

3 n a r 5 d,lS72~
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vAC ÉS VIDÉKE ALTALANOS
FOGYASZTASI ÉS ÉRTÉKESITÖ SZÖVETKEZET,

VAC, Beloiannisz u. 3.
Tel.: Ig. Elnök, Főkönyvelő: 50 Betonlizem: 601
Ker. o. v.: 348 M. N. B. 389-40680

HbntÍJ. Anta]

G Y o m a

Vorosilov ut.19 •

Vác; 19í2.,...IIl?j:u.~l?..:.. '

. Ügyintéző:t6.thné/Lné.

Iktatószám: H.HHH18.G;.
Tárgy:.

.. : ,

.,.
Az elmult napokban a ~z6turí ÁFÉSZ látogatá~urik
~orán megtekintettük a Béke ég Diófa vendégJi6 bel-

. ~6 be.rendezéé~:i t é~ dekor&ciói t, melyek igen meg-
tetszettek. ," .

~rjü.k amennyiben módja van látogag~a, meg 8zövet
keie~ünket, mert mi 'is hasonJl6t 5zeÍ'etnénk önrieJl.
k'sz1ttetn1. ~ -

r------.- .~ "'---. o" ....'v- VO __ , ~__

"'''v ;; ",.." '. /

....
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Szövetkezeti üdvözlettel:

~ Vác é!' Vidék .
Altalónos Fog ~: i .

, és 1:.' . ~ yasztos1
" ~. rtekeslto Szöve'k

K ' eZet .
~,reskede:m' O' . , .

~
I sztaly'

,,;; ~NB 389-4d~ .

~. . tván T6tti~8~é
f6oszt.vez. f6oszt~vez.h.
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J e g y z Ó k Ö n y v

Készült Gyomán a nagyközségi tanács vb. szakigazgatási
8zerve hivatali helyiségében 1980. február 25 napján.

Jelen vannak: Honti Antal
Magyeri Zsoltné mUv. előadó.

Honti Antal felajánlotta a Gyomai Öregek Napközi Otthona
számál~ a család által készitett alábbi képeket.

1./ Tandiné Honti Katalin: Vietnami lány.

2./ Honti Judit: Szentendrei kulosos ház.

3./ ~andi Lajos. Cirkuaz/lin61metszet/

4.1 Csemniczky Zoltán: Idóbálványok /tollrajz/

5./ :ionti Lászlól Vázás csendélet. /akvarell

6.1 Honti Antal: Répáshutai táj Ipasztell/

A fenti 6 db. képet a mai ncpon a Gyomai Öregek Napk3zi
Otthonának vezetóje:átvette.

.

...r )---
~. \ -
~J

Honti Antal

I
Ifi (
lM.eCn~
Megyeri Zsoltné

124
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PETOCZ KÁROLY B~K~SCSABA

Kedves Tónikám!

tn mér nem is mente;;etozöm. De annyi t méSis, hObY én is é.tala

~dtok, me} azt<ill kórh2z, majd minden eGYéb, mi csak jöhet. Hos

tan~ban tatarozom - sk - a h~zat. Gyomára nem jutok ki, s nem

is tudom mikor lesz erre időm. Talán'nen okoz a cuccom na6~

,;ondot neked. Biztos útban van, de nézd el nekem ezt, kérlek

tisztelettel.

Most tördelem az Uj Aurorát. Dér Bandi irását ho~zlli{ Rólad a

3. sz8oban. Biztosan ismered a kéziratot, ;ondolom, megmutat

ta Neked. A képek Tőled származnak. Mind a hat darabot elhe

lyeztem. Ub7 látom, jól néz ki az öt és fél oldal. A művészet

cimű blokkban jön.

A nyomdával vajmi keveset foglalkozom, i~~ teljesen nyugodt

va.3'YoJ-::. Hasonlókat kivánok Neked is. fJIunkát nem, csak munkaked

vet, erfit meg egészsé~et.

Bar~ti szeretettel iMvözöllek

Békéscsaba, 1985. október 18.
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Békés Megyei Moziüzemi Vállalat.

B é k é 9 C S a b a

Honti Antal

Gyomaendr5d
Vorosilov u.19.

Kedves Honti Ur I

Korábbi igéretemhez hiven értesitem Önt,

hogy Magyar ~ózsef filmrendező november27-29-én Bé

kés megyében tartózkodik.

Nov. 28-án este Ig.30-tól, ~agy nov. 29-én este 19
órától lenne lehetőség arra, hogy A mi családunk c.

legujabb filmjét önöknél bemutassuk, majd ezt követően ~

a filmről ankétot tartsunk.
A rendezvényre önöknek meximális kedvezményt biztosi

tunk. Mindösszesen 250.-R kifizetését kérjük a vetités

dijaként.

A ~endezvény egyéb költségeit Jtiszteletdij, utaztaÉsj

vállalatunk tériti.

Kérem postafordultával válaszát igényt tartanak-e a

rendezvényre és mely napon?

Békéscsaba, 1985. okt. 23.

Üdvözlettel:
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H 9 n t h i ~ntal

Gyomaendrőd

5 5 O O.

Xedves Honthi Antal!

Lehet, hogy nevét sem, és eimét sem egészen pontosan
tudom, de munkájával találkoztam, és az nagyon megragadott.

A }~LEV SZakszervezeti Bizottságával utaztunk Vésztőre, és
megálltunk utközben a kellemes és szép esárdánál.
301dog voltam, hogy leszálltam a buszról, és igy meglát
hattam munkáját.
Egyre több lakberendezót és belsőépitészt i~ek, de oázisnak
tünt az Ön munkája.

Hagyon megköszönném és kérem is arra, hogy keressen meg levél
ben, egyeztessük valahogy az időpontot, amikor itt, a lakáso
mon meg tud keresni. Akkor megérti majd, hogy miért éppen
Önhöz ragaszkodom, és miért az Ön munkáját szeretném otthonom
ba.

Vá.rom tehá.t sO:J;8it, bizva abban, hogy Glielőbb jelentkezik.

Ferihegy, 1987. január 27.

ÜdvÖzlet~ r

r- c::::::.,. .t..-.:.. I L __

dr. Bálint Anna



TORNYAI JÁNOS MÚZEUM
HODMEZOVAsA1l.HELY
SZÁNTÓ kOVÁCS JÁNOS V. 16-11.

TELEFON; ""u-aU 6901 ,osr""nóK: I

Honti Antal

festőmüvész, galériavezetó

Gyoma

Vorosilov u. 19.

Kedves Tonió!

H6PMIZ6vAsA~HELY.It. _86-.- _.j .unius- -2.6.•

Köszönöm szives figyelmedet és a küldött sajtódokumen
tációt. Örömmel vettem a kiállitás szép látogatottsá
gát, valamint ennél fontosabban a Veled való együttmü
ködést és az ennek során kialakult barátságot. Őszin

tén remélem, .hogy együttmüködésünk a jövőben is élni
fog.

Nyári szünidőre erőt gyüjtó pihenést kiván,
Feleségednek kézcsókját küldi, Téged barátsággal üdvözöl:

~.~'.'~/-::;~
iDr.· D5mötör Jáno:/ ~

muzeumigazgatÓ
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TORNYAI JANüS MVZEUM
6801 HÖDMEZÜVÁSÁRHELY

SIÁNTO KovAl'~ : \='lOS V. U-II

TELEfON: loI""'OU •P05TAFIOK: I

1C~ "~'-<..t

j}lt~t~, 1't.Y~ ~Y ~~
~ L~ cl: ~.~ - iZ1ct!. th---l-~

~'"-<I--o{~ .~tl, 7~~~
AAA.J>A 1!~x. ~ I.L~ ~~
'---cl' I~ - (

ec:KtG-/ KA~ ~~.J-- P.u-,n,
~ r~~ q ~vJ~~ ~-

(~{-- ~h "Ki~ Fo:?

nJLA~' ~~f

~' -~
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Honti Arnalnakt

Gyomci.ra.

Neekapta.I!l oee;hitthane;vételJ. 1!lee;hívótokat jubileUilli ki

illí ts.sotokra. AZ évfordul,; alKaluúból uinden j ót t tovabbi ered.r.úé

nyes üunkát kívánoK.

PóldauutatS az a szole;éilat t (li.lli t vr-úlaltal t s i:lost már

azórt is, ruert a hatccúm eg~'re biztateJbb. J,j lenne t ha orszagos LLOZ

galorr.ná terebélYéf3edne a I.!lllvelodés helJi értékeinek az istápolása,

s kishazánk valahány városa, te).epülése ielL.érné, összegyJ.jtené,

közkinccsé tenné becses haeJ'olliinyait, szülöttei, lakói alkotó te

véke~ységének tanulsá~it.

8zülüföldetek ekként került ranGos helyre a macyarsae

kulturcilis térképén, Jillerék, Pásztor J~nos, Vidovszky Béla, ~app

Zsig:..é..ond, honti Antal életl!iÚVe irs:,r válik nélkUlözhetetlenné nern

zeti felemelkedésl~k folyauatúban.

Szeretettel, tisztelettel üdvözöl híved

1990 június l.
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Honti Antalnak,

Kedves Baráto!!l!

Szeretettel, ti:l7,telE:~ttel l':C:;3z::~telek jtAbí18U!ü t;:ir1a tod

'r:o'l,;aa talpát, 8fjY i1:/8n tekintélyes :::o~szcí.jL.·,'i sz:'-:"letésnapot is 8zí-

-J8Sen k<?ll foeadni, a e;ondviselés keE"Y~ c<'ilvjnul rnee általa, az élet-

ré1, a7. eÚlbe,i lélekről szer;~ett ísm8:-.::tp-:-Cet 2yarapítja.

E tiszie~ évfordul~hoz mindE~ :6t kivánok, Ar5t, ee~szné-

132
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KÉpző- ÉS IPARMŰVÉSZETI
LEKTORÁTUS

-10-1-4-BUDAPEST f. ÚRI U-.-5-4--56-.---------E-lö-a-dó-:-----

POSTACíM: 1250 BUDAPEST l PF. 17. Ügyiratszám: t ~e!AG
TELEFON: 1567-444 Hivatkozási szám: . 1

TELEFON ÉS FAX: 1561-764

Honti Antal grafikusművész
Budapest

Tisztelt Művész Úr!

Nagyon köszönöm április 24-i levelét és a megküldött értékes dokumentumokat.

Adatai az 1995 évi statisztikát nem érintik, de galériájának: története feltétlenül része az elmúlt

évtizedek Kiállítási Krónikájának,tárgya lehet a jövö kutatásainak:.

Dokumentumait ebből a szempontból regisztráljuk és őrizzük.

f
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Henti Antalnak,

Gy••ára.

Kedves Barátom!

Az idő gyorsan múlik, háremnegyedszázad hamar lete

lik, én csak tudo., a hetvenötévesek fiatal öcskösnek száaitanak.

Jubileumi sztiletésnap~d alkalmá;61 minden j6t kívánek,

erőt, egészséget .úvészeti tevékenységedhez, festői, plasztikai,

grafikai munkásságodhez. Ga1ériád le~en továbbra is a múvészet

barátok toborz6ja, a .űveltség igényének a serkentóje.

Szeretettel köszönt hived

1996 szeptember 17.



I
PETÓCZ KAROLY B~KÉSCSABA
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Dokumentumok



1959.

1965.

1966.
1967.
1968.

1970.

1971.

1972.
1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1980.
1981.

1982.

1983.

1985.
1987.

1988.
1990.

1991.

138

Belsőépítészeti tervezések

Az endrődi FMSZ új önkiszolgáló élelemiszerboltjának tenrezése.

A gyomai FMSZ vas-műszaki boltjának belső dekoratív kiképzése.
A mezőgyáni FMSZ Toldi étterem, presszó és borozó belsőépítészete.Iparcikk- és élelmiszerbolt dekoratív
kiképzése.

A kondorosi FMSZ Napsugár falatozójának belsőépítészeti tenrezése. Sgraffitók kivitelezése.
Az endrődi FMSZ készruha-méteráru és cipőboltjánakbelső dekoratív kiképzése.
A gyomai FMSZ Vadász-bisztró belsőépítészeti tenrezése és kialakítása.
Az endrődi FMSZ Rózsa és Melódia presszóinak belsőépítészetikialakítása.
A békési FMSZ bútoráruházának belsőépítészetitenrezése, dekoratív kivitelezése.
A gyomai FMSZ lakberendezési áruházának belsőépítészete,dekoratív kivitelezése.
A gyomai FMSZ Fészek presszó belsőépítészetitenrezése.
A Mezőtúri ÁFÉSZ Diófa étterem és presszójának belsőépítészeteés rézdomborításainak kivitelezése;
- Ligeti Vadászcsárda tenrezése.
Az endrődi ÁFÉSZ öregszöllősi Gulyás-falatozójának belsőépítészetikivitelezése, falikép, bútorok tenrezése;
- Hídfő étterem átalakítása.
A bátaszéki Takarékszövetkezet székházának belsőépítészetitenrezése.
A gyomai ÁFÉSZ vásártéri bisztrójának belsőépítészetimegtenrezése, vörösréz dekoráció inak elkészítése.
A DATE Mezőgazdasági Főiskola, Mezőtúr KISZ klubjának és tanácstermének belsőépítészete.

A Szegedi Camping Csárda tenrezése a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat részére.
A DATE Mezőgazdasági Főiskola, Mezőtúr éttermének tenrezése és az Őszi szántás című faliképének
elkészítése.
Az endrődiÁFÉSZ ABC áruházának belsőépítészetimegtenrezése, dekorációinak elkészítése;
- Műszaki boltjának átalakítása és dekoratív kiképzése.
A gyomai ÁFÉSZ ABC áruházának belsőépítészetimegtenrezése, dekorációinak kivitelezése.
A DATE Mezőgazdasági Főiskola, Mezőtúr részére budapesti mezőgazdaságikiállításon pavilon megtenre
zése.
Az Orosházi ÁFÉSZ üveggyár melletti )<ristály" presszójának belsőépítészetimegtervezése és dekoratív
kivitelezése (alumínium és rézdomborítások).

A gyomai ÁFÉSZ ligeti pavilonjának belsőépítészetimegtenrezése, dekorációinak kivitelezése.
A gyomai háziipari kötöttáru-bolt belsőépítészetitenrezése, portáljának kialakítása, vörösréz emblémával.
A mezőcúri Kontakta alkatrészgyár tanácskozótermének, éttermének és igazgatói irodájának belsőépítészeti

megtenrezése és berendezése.
A gyomai ÁFÉSZ Körös étterem "Gyoma" termének megtenrezése és nagyméretű, kilenc darabból álló
vörösréz domborításának kivitelezése.
A gyomai Községi Tanács házasságkötő termének belsőépítészetimegtenrezése, rézdomborításainak
kivitelezése.

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet mezőberényi fiókjának belsőépítészeti tenrezése.
Az endrődi ÁFÉSZ nagylaposi Birkacsárdájának belsőépítészeti tenrezése és dekorációinak kivitelezése.
A gyomai nagyközségi tanácsterem belső dekoratív kiképzése.
A körösladányi ÁFÉSZ Vén Márkus vendéglő portáljának tenrezése és kivitelezése (rézdomborítások).
A gyomai Háziipar békéscsabai mintaboltjának belsőépítészetitenrezése, vörösréz-domborítású részeinek
kivitelezése.
A medgyesegyházi ÁFÉSZ Malom étterem és presszójának belsőépítészetitenrezése, dekoratívelemeinek
kivitelezése (rézdomborítások) .
A vésztői ÁFÉSZ Monostori éttermének belső dekoratív kiképzése, külső cégérének kivitelezése.
A kondorosi Takarékszövetkezet két békéscsabai fiókjának belsőépítészeti tenrezése, portáljának kialakítása,
vörösréz-dekorációinak kivitelezése.
A polgári Takarékszövetkezet debreceni fiókjában ügyfélfogadó helyiségek belső kialakítása, a portálrész
vörösréz-dekorációinak kivitelezése.
A vámospércsi Egészségügyi Központ portáljának kiképzése, vörösréz- domborításainak elkészítése.
A gyomai Tímár-féle virágbolt belsőépítészeti tenrezése, a rézdomborítások kivitelezése.
A békéscsabai kenyérgyár és üzlet homlokzatának megtenrezése és kivitelezése (rézdomborítások).
A vámospércsi Takarékszövetkezet tanácskozótermének belső dekoratív megtervezése és kivitelezése.
A gyomai Takarékszövetkezetnél a Vidovszky Béla emlékszoba megtenrezése és kivitelezése.
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Iparművészetiművek

Mezőgyáni FMSZ Toldi étterméhez. Toldi Miklós harca a farkasokkal, nagyméretű falikép
(kötélkombináció) .

Mezőtúri Béke étterem 30 m 2 vörösréz-domborítású belső végfala.
Mezőtúri Diófa étterem nagy faliképe (alumínium-domborítás).
Diófa eszpresszó két darab nagyméterű színes üvegablaka.
Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat Szeged részére, a "Szeged" étterem pincebárjának előterébe 8 m 2

alumínium kompozíció, a zenekar mögötti rész kiképzése (alumínium-domborítás) és a fülkék falaira 8 db
falikép (képarchitektúra) .
Gyomai gimnázium külső vörösréz-domborításai (embléma és köztársasági címer).
Gyomai ÁFÉSZ Körös étterem zenekari részéhez nagyméretűvörösréz-domborítás.
Békéscsaba TÜSZSZI külső falára, vörösréz embléma.
Gyomai ÁFÉSZ Körös étterem "Gyoma" termének nagyméterű rézdomborításai és lámpái.
EndrődiÁFÉSZ Hídfő étterméhez tizenegy darab különbözőméretű városképi vörösréz-domborítás.
EndrődiÁFÉSZ új bisztrójához 140 cm átmérőjű, kör alakú rézdomborítás (Zodiákus) és hat darab endrődi

látkép (rézdomborítás) .
Endrődi ÁFÉSZ nagylaposi Birkacsárdájához két darab nagyméretű falikép.
Gyomai községi tanácsteremhez három darab vörösréz-domborítású címer.
Körösladányi ÁFÉSZ Vén Márkus vendéglő portáljának tervezése és kivitelezése
(rézdomborítások, Vén Márkus-portré).
Béke Tsz. Endrőd díszterme részére 90 cm átmérőjű, kör alakú, Aratás című vörösréz-domborítás.
Rákosmenti ÁFÉSZ, Tabán presszó részére Zodiákus és Tánc című vörösréz kompozíciók
(kör alak, 140 cm átmérő).

Gyulai Aranykereszt vendéglő sárgaréz cégére.
MezőtúrVT. Egyesített Szociális Intézmény részére nyolc darab réz-fa kombinációjú lámpa készítése.
A Takarékszövetkezet gyomai székházának külső és belső rézdomborításai, cégtáblák.
Hunyai Búzavirág vendéglő, italbolt és iparcikk bolt külső homlokzati vörösréz cégérek és arubemutatók.
A Békéscsabai Állami Gazdaság külső cégfelirata (vörösréz-domborítás).
Vámospércsi Takarékszövetkezet ügyfélfogadó- és tanácstermébe vörösréz-domborítású dekoratív elemek.
Kondorosi Takarékszövetkezet békéscsabai II. számú fiókja tanácstermébe Esti fények című

képarchitektura.
A gyomaendrődi Katona józsef MűvelődésiKözpont külső térplasztikája, vörösréz-domborítások.
Gyomai kenyérgyár külső falára három darabból álló vörösréz-kompozíció.
Békéscsabai kenyérbolt homlokzatára Kenyérsütés című, három darabból álló vörösréz-domborítású
kompozíció és vörösréz cégér.
A gyomaendrődi gimnázium homlokzati címerei (vörösréz-domborítás).
A gyomaendrődi Városházára Petőfi emléktábla (vörösréz-domborítás).
A gyomaendrődi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola külső falára három darab vörösréz-domborítású
címer.
A gyomai halászszövetkezet külső falára vállalati embléma (vörösréz-domborítás).
Gyomaendrődváros dísztermének vörösréz címerei.
A gyomaendrődi Apolló mozi portálkialakitása vörösréz-domborítású elemekkel.
A Heves megyei SütőipariVállalat Eger részére Kenyérsütés című rézdomborítás (90 X 140 cm méretben).
A gyomaendrődi Városi Képtár külső vörösréz-domborításai.
A gyomaendrődi Idősek Otthonának homlokzati vörösréz felirata.
A gyomaendrődi Városháza vörösréz címerei és felirata.
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Kiállítási pavilonok és árubemutatók

minden évben a békéscsabai augusztus 20-i ünnepi vásárokra, az endrődi FMSZ részére pavilonok
tervezése és kivitelezése. Fontosabb pavilonok: Kisbíró Falatozó, Magyaros falatozó csikóbőrös

kulacs alakú borkóstoló (a budapesti Mezőgazdaságikiállításon és az egri vásáron is szerepelt),
Bőség falatozó pavilon.

Gyomai FMSZ liveti pavilonjában és kertjében nagyszabású kereskedelmi kiállítás tervezése és
rendezése.
Gyomai járási ipari termékkiálIítás megtervezése és rendezése a ligetben.
DATE Mezőgazdsági Főiskola - Mezőtúr budapesti mezőgazdaságikiállítására tervezett
gabonatermesztési makett (bronzérmet nyert).
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Képzőművészetikiállítások

Gyomán, a volt 48-as kaszinó nagytermében Balogh Józsefnével közösen.

A gyomai Kép-presszóban.
A békési művelődési házban.
Bemutatkozás az MTV Híradójában.

1967. Békéscsaba TIT művészeti klubja.
1969. Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum (kollektív kiállítás).
1970. Endrődi Hídfő Étterem (kamarakiállítás).
1974. Gyomai gimnázium, A Honti család című kiállítás.
1987. Bemutatkozás az Évgyűrűk című televÍZiós műsorban.

1990. Gyomai Műhelygaléria.

1995. Életmü-kiállítás a gyomai Katona József MűvelődésiKözpontban.
1996. Gyomai Katona József MüvelődésiKözpont
1996-től napjainkig a Mühelygalériában állandó kiállítás.
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IRODALOM

UJ Rezső: Egy különös művészérdekes otthonában. Békés megyei Népújság, 1967. március 24.

BOGÁR Lajos: Művész és dekoratőr... Szövetkezet, a földművesszövetkezeti mozgalom lapja, 1967. július 2.

BEDE Zsóka: Egy belsőtervezőhétköznapjai - vendégségben Honti Antalnál. Békés Megyei Népújság, 1978.
november 18.

FEKETE Antal: Látogatóban Honti Antalnál. Gyomai Híradó, 1981. február.

Ai\lDÓDY Tibor: Galéria a Körös partján. Pesti Műsor, 1984. június 20-27.

DÉR Endre: Ötéves a gyomai Honti-galéria. Új Auróra, 1985.3. szám.

Honti-életműkiállítás.GyomaendrődiSzó-Beszéd, 1995. szeptember.

M.L. [MOLNÁR Lajos]: Honti Antal grafikus életműkiállításaGyomaendrődön.Egyszorgos élet leltára. Békés
Megyei Nap, 1995. október 7.

MTI: Gyomaendrődi életmű-kiállítás. Magyar hírlap, 1995. október 6.

CSATH Róza: A művészetek polihisztora. Békés Megyei Hírlap, 1995. október 7.

MOLNÁR Lajos: A mai reneszánsz ember - Honti Antal életmű-kiállításaGyomaendrődön.Békés Megyei Nap,
1995. október 9.

BALOGH Tamás: Díszpolgárok. GyomaendrődiSzó-Beszéd, 19%. június.

CSATH Róza: Számítógépes varázslás Hontitól. Békés Megyei Hírlap-magazin, 1996. szeptember 14-15

M.L. [MOLNÁR Lajos]: Számítógépes varázslatok. Békés Megyei Nap, 1996. október 14.

Számítógépes Honti-grafikák. GyomaendrődiSzó-Beszéd, 1996. október.

Megújuló művész. GyomaendrődiHíradó, 1996. november.

BANNER Zoltán: Vidéki képtár - országos értékek. Bárka irodalmi és művészeti folyóirat, 1997. 2. szám.
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Epilógus

Mielőtt becsukod a könyvet, maradj még néhány percet - kérlek kedves Olvasó!

Üzenni szeretnék Veled. Fiaidnak, Leányaidnak, Unokáidnak - egyszóval a jövőnek, a következő évezrednek.
Ha könyvespolcodon pihenni tér majd e kedves könyv, kérlek, legféltelttebb könyveid, kincseid közé helyezd!
E könyv minden lapja üzenet. Üzen egy ember a huszadik század végéről. Génjeiben Isteni Ajándékként tehetséggel
áldották meg. Ő az, aki tudja: hogy minden rossz ellenére az emberi méltóság, a szépség, a természet és a környezet
szeretete a Művészet eszközeivel kifejezhető. Igen. Ők az igazi tehetségek, a jövő! Belőlük kell táplálkoznunk,
építkeznünk, hogy helyes úton járjunk. Vigyázzunk Rájuk, érzékeny, sérülékeny emberek! Örüljünk hát, hogy ez az
életmű megszületett, hogy kortársai lehettünk és megpróbálhattuk megérteni, hogy gyönyörködhettünk. Tudom, ez
a könyv éli majd a maga életét. Kívánom, hogy gondos, féltő kezek lapozzák majd - húsz, harminc és száz év múltán
is. Mert üzenetértékű.Szeressük a szépet és ne feledjük: a Huszadik Század végén élt egy ember Gyomán, aki többet
akart és tehetségével segített elfeledtetni tengernyi bajunkat.

Élj hát, Kedves Könyv, és vidd hírül Honti Antalt, az Alkotó Embert a huszonegyedik századnak.

Dr Frankó Károly
egy azok közül, akik szeretik

és tisztelik

.......JWL ...~..~ I
... i r:n
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Számítógépes nyomdai előkészítés

Csemniczky Péter

A borítón Honti Antal rézdomborítása

A könyv kiadását támogatta a Honti család, a Gyomai Kner Nyomda Rt.
és GyomaendrődVáros Önkormányzata.

Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt-ben a nyomda alapításának 117. esztendejében,
200 számozott példányban.

Felelős vezető Papp Lajos vezérigazgató
Telefon: 66/386-211

http://www.lang.hu/gykner.nyomda
E-maiI: gykner@lang.hu

E-maii: knernyomda@nap-szam.hu
E-maiI: knernyomda@bekes.hungarynet

Ez a könyv a

025
szamozott példány
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