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mióta letettem kezemből a krétát, és óravázlatok, 
munkatervek, osztályfőnöki füzetek, politi-
kai köri, vagy politikai információs anyagok 
körmölése, extik, dolgozatok, füzetek javítása 

helyett a gondolataimat fogalmazom és írom egyszemélyes 
munkával, csendben, „színpadtól és közönségtől” távol, 
sokszor elgondolom, mennyivel monotonabb, eseményte-
lenebb, de kényelmesebb és jobban fizetett lett volna kere-
ső életem, ha nem változtattam volna meg pályaválasztási 
tervemet, és egy bankirodában töltöttem volna nyolcórás 
munkanapjaimat néma iratcsomók, szófogadó számok tár-
saságában. Ehelyett minden munkaórámon minimum húsz, 
évekig negyvenkét élő, eleven, okos vagy oktalan, értő vagy 
rá sem fittyentő, érző vagy közönyös, unott, nyüzsgő, nyag-
gató, nyughatatlan sajtkukacok vagy stréber tudós baglyok, 
mindenre rákérdező okostónik, átlagos jótanulók és csoda-
számba menő nagyszamarak várták el tőlem, úgy tanítsam 
meg őket románul, hogy az ne essen nekik nehezükre, de ne 
csak sikeresen átmenjenek a vizsgáikon irodalomtörténetből, 
hanem maradjon „lőpor” még az egyetemre, katonaságra, az 
elkövetkező csatákra – teljesen román nyelvi környezetben! 
Ez valamelyest csak az óvónőképző osztályokban sikerült 
nekem, mert ott a tanterv társalgási órákat is előírt, így sza-
porán pergett nyelvünk a leghétköznapibb témákról, hogy 
tisztán ejtsék a román magánhangzókat, diftongusokat, ne 
lömüjét, szóárét stb. tanítsanak a kicsiknek, akiknek a füle az 
óvodában hegyeződik a dallamos latin nyelvre. Talán ha az 
elméleti és szakosztályokban is társalgásra szánt órákat iktat-
nának a tanrendbe, más lenne a székely gyermekek román-
nyelvtudása, főleg ma, amikor nem nézik a román tévécsa-
tornákat, így ez a kiváló, szórakoztató nyelvtanító sem társa a 
szegény romántanároknak, akiktől mindenki csodát vár. Ne-

kik viszont az a feladatuk, hogy nyelvtant, elavult, XIX. szá-
zadi olvasmányokat, irodalomtörténetet töltsenek tölcsérrel, 
diktálással az avasodó-fejű kamaszok fejébe, nehéz szűrő-
vizsgákra készítvén fel őket. Ha leegyszerűsítem dolgozó 
mindennapjaimat, én is azzal töltöttem több mint harminc 
évet, hogy növendékeim jól szerepeljenek írásbeliken, szó-
beliken, felvételiken, érettségin, anélkül, hogy a hétköznapi 
nyelvet beszélni tudták volna. Ezt, a tanterv szerint nyolcadi-
kig kellett volna megtanulni óvodáskortól, de nem tanulták 
meg, pedig állítom, hogy tanító, tanár, szülők ezrei verejté-
keztek e célért, szabadidőt sem kímélve. „Kényszermunka” 
ez a javából. Bár célja nemes, eszközei rossz hagyományokat 
őrzően merevek. A tantárgy fontossága szigorra kényszeríti 
tanítóját, akinek órái bénítóak és örömtelenek a gyermekek 
számára. Ami pedig nem nyújt örömet, attól az ember sza-
badulni igyekszik. Ha tudna a szegény iskolás! De nem tud, 
nem szökhet el, így védekezésre kényszerül: magol, puskázik, 
lapul, túlél, átmegy valahogy... de nyelvet nem tanul. Régeb-
ben a fiúknak a katonaságnál, a többieknek a vegyes nyelvű 
egyetem első évében a bentlakásban, órákon, városban buzo-
gott fel a román beszélőkéje. Az utóbbi években katonaság 

nincs, magyar kisvárosokban is van egyetem, kevesen laknak 
bentlakásban. Azóta mindenki jobban szidja a románt taní-
tókat, akik még jobban szidják a tanterveket, tankönyveket. 
Amelyek végül is csak papírok, ezért ők nem mutogathatnak 
kiagyalóikra, de biztosan nem lázadnának, nem árulkodná-
nak, ha a románt tanítók nem tekintenék őket szentírásnak. 
És a tanterem ajtóján belül azt tennék, amit koronázatlan ki-
rályságuk lehetővé tesz számukra: azt tanítani, amit kell, ami 
létfontosságú, nélkülözhetetlen egy romániai lakos számára, 
románul beszélni. Ezt kellene tanítani az első nyolc évben két 
nyelven és kézzel-lábbal, nevetve, versenyeztetve, viccelve, 
állva, sétálva, táncolva, bukfencezve, mindig érdekesen, míg 
fokhagymaszagú lesz, és a gyerek nyelvi készlete oda nem fej-
lődik, hogy hálából el nem küldi tanárát a jófenébe: „Fir-ai 
al dracului să fii, că mi-ai făcut capul calendar!” (Vigyen el az 
ördög, jól megtömted a fejem!)

Nagyon sok, iskolásokról iskolában készült fekete-fehér 
fotóm gyűlt össze az évek folyamán. Mindegyikről az jut 
eszembe, amit akkoriban gondoltam: miért nem lettem test-
neveléstanár! Mert Csíkban romántanárnak lenni nem egy-
szerűen hivatás, kenyérkereset, hanem misszió! Az utóbbi 
években pláne. Én nekik adnék minden tanügyi elismerést, 
mert bár manapság nem köti őket kihelyezés béklyója, még-
is vállalják e munka kőbánya-keménységét! És felelősségét! 
Emlékszem, mekkorát kacagtunk, amikor egy ballagáson az 
egyik estis tanuló harsogva azt énekelte a félreértett „filisz-
ter” szó helyett , hogy „miniszter leszek magam is”. Egy ilyen 
lehetőség akkor csak viccben fordulhatott elő. Ma bármelyik 
románul alig tudó bamba kiballagó romániai miniszter lehet, 
ha a szponzorai jól mozgatják a politika sakktábláin! De ha a 
mikrofonba botrányt kavaró ökörséget mond románul, ő is, 
mint mindenki, a romántanárait hibáztatja!

„Miniszter leszek 
magam is...”

                FEHÉR-FEKETE FOTÓK (79.) n Váli ÉvaA

folytatás a 7. oldalról
Korábbi kiállításain ezt a tematikailag a lélekbúvárkodásban 
teljes, eszközeiben pedig a virtuozitásig a mesterség magasis-
koláját demonstráló, a maga sokszínűségében is érett festői 
nyelvet Palkó Tibor sajátjaként ismerhettem meg. 

Ezek a férfiúi képzelet kalandozásainak nem egyszer 
kiismerhetetlen, annak néha bizarr lelki dimenzióit is fel-
fedő, fiktív történéseket idéző festmények, mintha az ál-
mok és az úgynevezett hétköznapi csodák megtestesülései 
lennének. 

Akik ismerik művészetét régebbről, emlékeznek a korábbi 
Palkó-képek mandorla alakú foltjaira, a vérző vagy hegedő se-
bek és a női nemi szerv asszociációkként, rúzsnyomot is idé-
ző testtől függetlenedett szájakra vagy szemekre, szirmokra és 
levelekre. A kézben tartott testetlen fejekre. A vér- és nedv-bő 
színekre, a kemény kontúrokra, a néhol vastagon lecsurgó fes-
ték- és oldószernyomokra.

Mindezek az elemek mintha még ott lennének az Ud-
varhelyen látható újabb képek mögött, de már feloldódva a 
közben megváltozott hangulatban, egy újabb képi fikcióban, 
amely túllép az ösztönvilág, a vér és verejték valóságán, már 
csak tiszta, otthonos, szipogó megkönnyebbülésben felszívó-
dó könnyeket mutat. 

Klasszicista szobrok pózait idéző félmozdulatok kísé-
rőiként, neoplatonista festők visszafogottan tenger-légie-
sen ezüstös színeit előtérbe zoomoló nett felületein pereg a 
könny, talán itt és most még mindig kissé szokatlanul. Lehet-e 
nem kényesen bizarr a kíváncsi tekinteteknek kiszolgáltatott 
női könny? Furcsán formává lett, a kép valóságában mintegy 
önálló életre kelő, hol olvadt ólmot idézően súlyos, hol csurgó 
mézre emlékeztetően viszkózus, hol rajzfilmes játékossággal 
önmagába visszatérő, vagy határozott irányzottsággal, esetleg 
kereső tétovasággal eleredő, hulló, kicsorduló, de többnyi-
re vonallá, rajzi elemmé, képi eszközzé vált pillanatnyi lelki 
fájdalom. Michelangelo Piétáját juttatják eszembe, az ártat-
lanság maradandóságának megtestesülését az áldozati halál 
bizonyosságával való szembesülésben. 

Palkó Tibor képeinek légkörét a festőművész abbéli bi-
zonyossága is meghatározza, hogy a formai eszközökben 
való válogatás nem feltétlenül az elismertetést, a művészi 
önazonosság megteremtését kell szolgálja, hanem sokkal 

inkább a hiteles megszólalás eszköze, legyen szó bármiről, 
magánéletről, álomról vagy látomásról, irodalmi élmény-
ről vagy éppen ismert képzőművészeti témákról. 

Néhány képe olyan, mintha egy szellemidéző 
performansz dokumentuma lenne. Ezek a nagy elő-
dök szellemét idézik, olyanokét, mint Raffaello vagy 
Caravaggio, de még mielőtt alázatos másolattá válnának, 
egy graffiti-szerű lendületes ecsetkontúr nyomán hirte-
len átalakulva, a tankönyvekben golyóstollal kiegészített 
hadvezérekre, az utcai plakátok politikusainak átfirkált 
portréira emlékeztetően expresszívvé alakulnak, majd 
néhány jól irányzott és kevert színfolttól, valamint né-
hány további formai kiegészítéstől egyszerre sajátosan 
palkóivá válnak. Palkó sajátos és igényes, az alkotói nyi-
tottságból eredő újra és újra átgondolt, kísérletezésekkel 
is teljes képzőművészeti nyelve nemcsak eszköz, de lehe-
tőség is arra, hogy a képeibe sűrített minden emberinek, 
a művészi hitelességén keresztül meg legyen az esélye a 
történelmi idők áthidalására.

Vécsi Nagy Zoltán

Palkó Tibor, 
a lélekrajzoló

Palkó Tibor (középen) Elekes Gyula és Vécsi Nagy Zoltán társaságában a tárlat megnyitóján

Palkó Tibor 1959. július 11-én született Budapesten. 1981 
és 1985 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő sza-
kára járt, mestere Sváby Lajos volt. 1985-ben kezdett tanítani 
a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, jelenleg a Szent István 
Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán tanszékvezető, főisko-
lai tanár. 1990-ben alapító tagja a Block Csoportnak, akikkel 
installációkat készít, filmeket és multimediális kiállításokat ren-
dez. 1991-ben megalakították a Róna képzőművészeti csopor-
tot. Tagja a Mamű Társaságnak és a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének. Festészeten kívül más kortársművé-
szeti területen is tevékenykedik. 1988 óta performanszokat ad 
elő művészeti fesztiválokon és képzőművészeti kiállításokon. 
1990 óta készít installációkat, objekteket, kísérleti táblaképe-
ket libatollból, nejlonból, zsírból, viaszból és más természetes 
anyagokból. A társművészetek közül foglalkozik még kortárs és 
improvizatív zenével, free jazz-zel, irodalommal és színházzal. 
Jelenleg Nagykátán él és dolgozik.


