
Az írásunkban már többször említett, 
a Délvidéki származású Pósa Ede (*1947) 
festőművész 1992-ben települt át Magyar-
országra, azóta Balatonszemesen él. 
2000-ben megalapította „Tamási Művész-
kert” nevű alkotótábort. 2011-ben könyvet 
írt a pasztellfestészetről, amit a Cser Kiadó 
adott ki a „Kisműterem” sorozatában. 

Pósa Ede látomásos, lírai hangvételű 
sajátos festészeti formanyelvet alakított ki 
a porpasztell-festészet technikával, aminek 
lényegi része, hogy fekete alapra dolgozik. 
Városképein nem hagyja el az urbanizációs 
motívumokat, villanyoszlopokat, parkoló 
autókat, falhoz támasztott kerékpárokat 
stb., ezekkel is az egykori impresszionisták 
pillanatszemléletét követi. 

Építészeti iskolázottságának köszönhe-
tően virtuóz módon bánik a perspektivikus 
ábrázolással, emiatt pasztell-tájképei min-
dig erős háromdimenziós hatást keltenek. 
Ugyanakkor az  is megfigyelhető ezeken 
a  tájképein, hogy a  térillúzió-képzésben 
nem él a cézanne-i hagyománnyal, tehát 
mellőzi az ábrázolt terek, tömegek megfog-
hatóságának megjelenítését, a tektonikus 
képi építkezést. (Általános jelenség a tradi-
cionális, újfigurális mai festőknél, hogy túl-
lépnek Cézanne-on, amire gyakorlatilag 
az  egész modernizmus épült.) Pósa Ede 
képei így vákuumtereket, homorú térillúzi-
ókat képeznek.1 (1–4. kép) 

A vasvári kötődésű Galambos Rita 
(*1988) a  szombathelyi Művészeti Szak-
középiskolában bútorműves szakon vég-
zett, ezt követően 2010-ben a  Nyugat-

magyarországi Egyetemen szerzett forma-
tervező végzettséget. 2017-ben Voralberg-
ben grafika–mediadesign szakon újabb 
diplomához jutott. 2011-től azonban festé-
szettel is foglalkozik, könnyed, vitális, 
dekoratív, néha a humort is érintő festői 
világa játékos derűével új színt jelent 
az alkotótábor munkájában. (5–6. kép) 

A Vasvári Alkotótábornak köszönhetően 
az egykori vármegye központja az ezred-
forduló utáni évtizedben képzőművé - 
szeti központtá emelkedett. Ehhez termé-
szetesen hozzájárult a Vasvári Múzeum- 
ba kerülő Török Richárd (1954–1993)  
szobrászművész hagyatéka, valamint 
a 2010-ben átadott Békeház Képzőművé-
szeti Gyűjteménye. 

Török Richárd munkásságáról az egyik 
legnagyobb hatású élő szobrászunk, 
Melocco Miklós ezt írta: „Török Richárd 
szobrászata egyedülálló jelenség a magyar 
művészetben. Lezárt és időtlen életmű, 
melyet alkotója a XX. század utolsó negye-
dében, egy kultúrpolitikai és ideológiai érte-
lemben egyaránt széttartó, konfliktusokkal 
terhelt időszakában következetesen épített 
fel… A legnagyobb tehetség volt, akit valaha 
is ismertem”.2  

A Békeház Képzőművészeti Gyűjtemé-
nye a 20. századi Vas megyei képzőművé-
szet természetelvű, figurális, összességé-
ben a  premodern alkotóinak együttese,  
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  1 Pósa Ede: A pasztellfestészet titkai. Bp., 2011. 80 p. 
(Kis műterem); Pósa Ede fotói. 

  2 Farkas Ádám: Időutak Török Richárd portrészob-
rászatában. = Magyar Művészet, 2018. 2. sz. 108. p.; 
ZCB [Zágorhidi Czigány Balázs]: Török Richárd 
emlékkiállítása Műcsarnokban. Vasvár és az ott 
őrzött értékes gyűjtemény is a figyelem középpont-
jába került. = Vasvári Újság (továbbiakban: VÚ), 
2018. febr. 7. 1. p.  
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1–2. kép: Pósa Ede: Vasvár, 2019

3. kép: Pósa Ede: Vasvári lépcső, 2019; 4. kép: Pósa Ede: Vasvár, 2019

5. kép: Galambos Rita: Vasvár felé, 2020; 6. kép: Galambos Rita: Gyere, beszéljük meg, 2020



92 művész közel 4000 művével, ebből adó-
dóan Vasi Képtárnak, Vasvári Képtárnak is 
nevezhetnénk.3  

A gyűjtemény – ami bekerült a  Vas 
Megyei Értéktárba4 – létrehozója Kovács 
Tilda polgármester, Károlyi Anna restau-
rátorművész, Torjay Valter festőművész és 
e sorok írója. A Békeház állandó kiállítását 
időről időre a szerző rendezi át, illetve ő 
gondozza a gyűjteményt, ami állandó gyűj-
teményfejlesztést és kisebb tematikus idő-
szaki kiállítások szervezését jelenti.5 

A Nagy Gáspár Kulturális Központ 
2009. évi megnyitása adta meg ehhez 
a folyamathoz az első impulzust, új kiállí-
tóterével, kiállításaival. Az intézmény sok-
oldalú tevékenységének következtében Vas-
vár többször is egymás után elnyerte 
a Magyar Kultúra Városa kitüntetést.  

A Vasi Hegyhát egy egységes természeti 
képződmény, amelyet a Rába völgye zár le 
nyugat felől, pontosabban Hegyhát tereli el 
a  Rábát északkeleti irányba. „A vasi 
emberek áhitatosan szeretik és jólelkűen 
becsülik azt a  darabját a  földgolyónak, 

amely életük színtere, munkájuk alapja és 
létük biztosítója… Az ember formálja a tájat 
és a táj formálja az ember: elszakíthatatlan 
kettősségben alakul a táj és az ember élete.”6 

A Hegyhát Barbizonja a Jeli Arborétum, 
ami egyben Monet givernyi Paradicsom-
kertje is. Jeli megálmodója, Ambrózy-
Migazzi István (1869–1933) és Monet nem-
csak külső megjelenésben hasonlítottak 
egymásra, hanem mindketten a növények, 
virágok szerelmesei voltak, akik ezekkel 
az élő organizmusokkal festettek (Monet 
festékkel is). Kenneth Clark mondta ki ket-
tejük igazi közös nevezőjét a természetra-
jongást, amikor Monetről írta: „A termé-
szetrajongó el tudja veszíteni magát egy 
nagyobb egészben, s ezáltal teljesebben éli 
meg létét.”7 A  Hegyhát másik ékessége, 
a Szajki tavak és erdők, amelyek természeti 
értékeikben szintén vonzerőt jelentenek 
a festők számára. 

A Vasi Hegyhát képi világa emiatt tehát 
gyökeresen eltér Vasvárétól, míg az utóbbi, 
mint láttuk, habár rég elvesztette megye-
székhely funkcióját, mégis az eddig közölt 
művekből is jól láthatóan, urbánus karak-
terű, a civitas jellege egyértelmű. A Hegy-
hát, habár csak pár kilométerrel kell 
elhagynunk Vasvárt, máris archaikus arcát 
mutatja, mintha itt megállt volna az idő, 
mintha évszázadokat lépnénk vissza, 
a boronafalu-, vagy vályogfalas építkezés 
akár már a honfoglalás előtt is ilyen lehe-
tett, mint amilyenek a hegyháti népi épí-
tészeti emlékek megőrizték azt. A  festők 
szinte archeológusok és néprajzosok egy 
személyben, amikor e népi műemlékek 
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  3 http://www.vasvar.hu/index.php?ugras=katalo-
gus&katszama=145&elem=46343 (Megtekintve: 
2020. november 10.); Torjay Valter: A Vas megyei 
művészeti panteon. A vasvári Tretter-házban meg-
valósult új művészeti gyűjteményről. = Vasi 
Szemle, 2013. 3. sz. 405–458. p. 

  4 http://www.vasiertektar.hu/hu/s/3292/vasvari-
bekehaz (Megtekintve: 2020. november 10.); Vasvár 
kincsei a megyei értéktárban. = VÚ, 2015. szept. 28. 
11. p. 

  5 https://www.vaol.hu/hirek/kozos-kincsnek-adjak-
1626964/ (Megtekintve: 2020. november 10.); sna 
[Simon-Németh Adél]: Újabb jelentős festmények 
kerültek a Békeházba. = VÚ, 2014. aug. 6. 1–2. p.; 
https://www.youtube.com/watch?v=3YOVJl9eGmA 
(Megtekintve: 2020. november 10.); http://www. 
vasvar.hu/hu/hirek/68896/bekenap (Megtekintve: 
2020. november 10.); http://www. sztv.hu/hirek/a-
vasvari-bekekotesre-emlekezett-a-varos-a-hetve-
gen-20180814 (Megtekintve: 2020. november 10.); 
http://www.vasvar.hu/katalogus/34_1_201709042
10613.pdf (Megtekintve: 2020. november 10.) 

  6 Dömötör Sándor: Győrvár földje és népe. Szombat-
hely, 1957. (továbbiakban: Dömötör, 1957.) 4. p. 
(Savaria Múzeum Közleményei; 2.) 

  7 Clark, Kenneth: Nézeteim a  civilizációról. Ford. 
Falvay Mihály. Bp., 1985. 315. p. Ez a megállapítás 
minden itt szereplő művészre is igaz, még Turner-
nek is a  látvány szent volt, a  festészete mindig 
abból indult ki. 
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vonzásába kerülnek.8 A dombok, az erdők, 
a tavak természeti szépsége pedig a hátte-
ret adja mindehhez.  

Jálics János szülőfaluját, Alsóújlakot 
„belülről” látja, neki „nem térkép e táj”, 
minden megfestett témájához gyermekkori 
emlékek fűzik. Ezért tájképei néha életké-
pek is. Látásmódja teljesen a magyar festé-
szeti hagyományokat követi, el tud sza-
kadni építészeti iskolázottságától, így 
tájképein nem az  épületekre koncentrál, 
inkább azoknak és a  tájjal való meghitt 
kapcsolatára.9 

Nagyon érdekes tanúi e festmények 
a  kornak, a  kolhozosítás következtében 
miként sorvad el a régi paraszti gazdálko-
dás, hogy válnak egyre elhagyatottabbá 
a házak, pajták és istállók. Ezeket az akva-
relleket biztosan nem kiállításra szánta 
a művész, hiszen a korszakban a hurráop-
timizmus virágzott, vagyis az életnek csak 
a derűs oldalát lehetett ábrázolni, a képző-
művészetet egyszerűen propagandának 
tekintették. Jálics János akvarelljei viszont 
érzéssel, empátiával teli művek, hol a tájjal, 
hol a benne élő emberekkel azonosul ben-
nük a festő, aki – mint tudjuk – valójában 
építész. (7–17. kép) 

Jálics Jánosnak nem volt kapcsolata 
a korszak vasi képzőművészetével, mégis 
szemléletmódja, képi világa, kompozíciós 
megoldásai nagyon rokonok Artner Ferenc, 
Gyöngyösi Simon József, Mészáros József, 
Radnóti Kovács Árpád, Steffek Albin, Sza-
kács László, Sz. Habetler Márta, Szatmáry 
Géza vagy V. Tóth László festészetével. Eze-
ket a közös pontokat ma naturalizmusnak 
hívják, pedig csupán arról van szó, hogy 
lelkiismereti kérdésnek tekintették a táj-

hoz, a  természethez, a  szülőföldhöz és 
a látványhoz való hűséget. 

A Bérbaltavárról származó Nagy Gás-
pár költő a „Gyermekkor” című versében 
így idézi meg ezt a  kort és ezt a  világot: 
„Meztélláb, megrakva libabőrrel / két 
lovunk prüszkölésére figyeltem; / kaput 
kitárni, kaput be - / csak a  kutya futott 
velem / egy éjszakát késtek a kerekek, / csú-
nyán kikezdett a  félelem, / nagyanyám 
akkor mesélte el, hogy >hegy mögé bújtak 
a farkasok<, / s a vége az lett: >nem ettek 
meg / senkit sem<, mire elaludtam tudtam 
/ kívülről az egészet, fújtam is álmomban, / 
hogy nagyanyám reszketett”.10 

A „Kitűzöm pipacsom” címűben pedig 
így: „Kitűzöm pipacsom, itt találtam - / senki 
el ne vegye tőlem! / Körülforgatom a pirosság-
ban. / Kötelet sodortam anyám elé / az eddig 
hantdobáló kézzel, / apám válla kalászok közt 
/ tűnt el a kaszaéllel. / Fenyegettem a felhőket, 
/ villámokat: hagyják / összerakni keresztbe / 
a napi munkánk! / Kitűzöm pipacsom, sehol 
a pipacs - / kaszafenő kőbe botlom, / torko-
mat köszörülő időben / szólnom kell apám-
nak, anyámnak: / sehol a pipacs!”11 

Szatmáry Géza viszont az egyetlen vasi 
képzőművész, aki az 1950–1960-as években 
itt élt ezen a tájon. A Hegyháti falvak elha-
gyatottságában is meglátja a  szépséget. 
A  Jeli Arborétum szomszédságában álló, 
megüresedett Sári malmot használja egy 
időben műteremnek. A „Hegyháti mesé-
ken” kívül ő illusztrálta Dömötör Sándor 
„Győrvár földje és népe” című kiadványát, 
amiben az 1706. évi győztes győrvári csatá-
nak állított emléket. A győrvári Vári utcáról 
készített rajza az egykori Festetics birtok 
rendezettségét örökítette meg.12 (18–19. kép) 
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  8 Malonyai Dezső és Huszka József után már min-
den festő néprajzos is egyben, mivel, ha rajzban 
vagy festményben örökít meg egy népi építészeti 
emléket, akkor egyben értelmezi is a  látottakat. 
Ezért több egy rajz, vagy egy festmény a fotónál. 

  9 A Vasvár Múzeum fotói. 

10 Nagy Gáspár: Halántékdob. Bp., 1978. 9. p. 
11 Uő: Szabadrabok. Egybegyűjtött versek, 

1968–1998. Debrecen, 1999. (továbbiakban: Nagy, 
1999.) 12. p. 

12 A képeket Dömötör, 1957. 17., 19. p. vettük. 
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7. kép: Jálics János: Alsóújlaki utcakép, 1948; 8. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1948

9. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1948; 10. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1950

11. kép: Jálics János: Alsóújlaki temetőkápolna, é. n.; 12. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1952
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13. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1952; 14. kép: Jáics János: Faluvégi ház, 1953

15–16. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1954

17. kép: Jálics János: Alsóújlak, 1955



Káldy Lajos esetében is a szülőfaluhoz, 
Csipkerekhez való érzelmi kötődés a leg főbb 
motiváció. Ő is felnőtt fejjel körbejárja egy-
kori gyermekkorának színtereit, a  szom -
szédos falvakkal együtt. Közben a  Vasi  
Hegy hát paraszti kultúrájának pusztulása  
tovább folytatódott, hisz körülbelül 2 évtized 
a különbség a  Jálics János és Káldy Lajos 
alkotásai közt. 

Erről az  árvuló világról így írt Nagy 
Gáspár az „Ősz és tavasz között” című ver-
sének részletében: „A falvak után / az isko-
lák után / elnéptelenednek / a szavak is / 
kiköltözünk belőlük / mert lakhatatlanná 
váltak / pedig már / összkomfortos bennük 

/ bennük a hazugság / és plafonig ér a gyá-
vaság / * Nagyon kellemetlen / bizonyos 
dolgokról beszélni / / viszont legalább ilyen 
kellemetlen / bizonyos dolgokról hallgatni / 
ha az első felét nézzük a dolgoknak / akkor: 
Mond igazat és betörik a fejed! ! (és kitörik 
még a nyakad is…) / ha pedig a másodikat 
vesszük: Ne szólj szám, nem fáj szívem! /  
(és legjobb tálcán előre fölkínálni…)”13  

Káldy Lajos hegyháti pincéket ábrázoló 
rajzai és akvarelljeit nevezhetnénk a „pusz-
tulás képeinek” is, hiszen több évezredes 
fölműves, paraszti gazdálkodás utolsó, sze-
münk előtt eltűnő építményeinek állít 
emléket. (20–37. kép) 

Csonka Ernő festőművész már kicsit 
másként látja e tájat. Ő a vasi tájak festője, 
különösen kedveli Szombathely és Kőszeg 
környékét. A  „Kámi ártér” című képe 
Csonka Ernő 1960-as évekbeli ciklusának 
fő műve, melankolikus hangulatában 
ugyancsak jelen van a hagyományos falu 
elmúlása feletti rezignáció.14 A kép a barbi-
zoni festők világát is megidézi, elsősorban 
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13 Nagy, 1999. 501. p. 
14 Az írásban szereplő képek Pósfai János: Isten ecset-

jének árnyéka … Árnyékrajz Csonka Ernő festőmű-
vészről. Szombathely, 2002. 81., 91. p. találhatóak. 
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18. kép: Szatmáry Géza: Győrvár látképe, előtérben a csata színhelye, 1954

19. kép: Szatmáry Géza: Győrvári utca, 1957
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20. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1963; 21. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, feszület, 1975

2. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1975; 23. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1977

24. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1983; 25. kép: Káldy Lajos: Alsóújlak, 1988
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26. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1992

27. kép: Káldy Lajos: Egervölgy, 1994; 28. kép: Káldy Lajos: Alsóújlak, é. n.
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29. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1995; 30. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, é. n.

31–32. kép: Káldy Lajos: Csipkerek, 1998
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  33. kép: Káldy Lajos: Oszkó, 1999; 34. kép: Káldy Lajos: Oszkói pincék, 1999 

36–37. kép: Káldy Lajos: Petőmihályfa, 2000

35. kép: Káldy Lajos: Oszkó, 1999



a földszínek és a természetben látott zöldek 
különös párbeszéde folytán. (38–40. kép) 

Kám kapcsán meg kell említeni a Hegy-
hát másik költő szülöttjét, Káldi Jánost 
(1922–1991), aki szülőfalujáról, Kámról így 
írt: „Tágas, görbe téléji utcák / s két ágas-
kodó, szelíd torony. / Nyárfák égnek a Hold 
fényében, / árnyékuk reszket a házsoron. / 
illatos, áldott, jámbor falu, / házai félénk, 
bús barikák: / összebújnak itt a  domb 
alatta, mint akiket üldöz a világ. / Zörgő híd 
áll a  falu szélén, / alig tartja tíz korhadt 
lába. / Néhány ablak sajnálva nézi / s köny-
nyeket ejt az éjszakába.”15  

Torjay Valter (*1964) festőművész 
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 
szerezte meg első történelem–rajz szakos 
tanári diplomáját – itt Mészáros György 
festőművész volt a tanára –, majd ezt köve-
tően az  Eötvös Lóránt Tudományegye-
temen művészettörténész diplomához 
jutott. Sajátos premodern, tradicionálisan 
figurális a  képzőművészeti látásmódja. 
A rendszerváltás idején festette a mákfai 
képét. A rég megüresedő parasztház hom-
lokzata még így is őrzi népi építészetünk 
klasszikus arányérzékét. Torjay Valter lát-
ványelvű, figurális festészete több szállal 
kötődik Nagybányához, ecsetkezelésében, 
színlátásában leginkább Ziffer Sándorhoz. 
2019-ben a Szülőföld Könyvkiadó repre-
zentatív albumot jelentetett meg munkás-
ságáról.16  

Krieg Ferenc (1921–2013) festőművész 
a 2. világháború előtt Révész Imrénél és Gallé 
Tibornál tanult, majd a  Képzőművészeti  
Főiskolán Berény Róbertnél és Burkhardt 
Rezsőnél. 1970-ben költözött Szombathelyre 
a  Balaton-felvidékről, és kapcso lódott be 

a Vas megyei képzőművészeti életbe. A Vasi 
Hegyhát egyik legszebb részén, a Szajki ta -
vaknál vásárolt egy házat, így onnan térké-
pezte fel a környék festői szépségeit. Művei 
egyaránt készültek a helyszínen és a műte-
remben. Az 1990-es évek elején nagyon szí-
nes, sziporkázó tájképeket festett erről 
a vidékről. Őt elsősorban a táj szépsége ér-
dekelte, nem a falvak népi építészetének sa-
játos, archaikus jellege. Ebben az  időben 
újra hatottak rá az  impresszionisták és 
a posztimpresszionisták. Különösen Monet 
késői korszaka és Van Gogh pálcikás ecset-
kezelésű időszaka, néha még a pointilisták 
és az expresszionisták is. 

A hegyháti táj vad egzotikummá válik 
ecsetje alatt, szinte Gauguin Tahitiben 
készült titokzatos természetközelsége ele-
venedik újjá e képeken. A szerző a művész 
egyik kiállítás-megnyitóján „neonimpresz-
szionizmusnak” nevezte ezt a látásmódját, 
mivel felfokozott, szinte foszforeszkáló szí-
nekkel festi meg a művész ezeket a tájké-
peit. Hihetetlenül impulzív ez a festészet, 
örvényszerű áramlások uralják a  kép-
felület, sziporkázó az előadásmód. Ennyire 
vitális, életvidám festészet ritka egy 70 év 
körüli alkotónál, Krieg Ferenc ugyanis 
ennyi idős volt, amikor ezeket a munkáit 
készítette.17 (41–45. kép) 

A szombathelyi születésű Kovács Zsóka 
(*1971) a Szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen szerzett latin–ógörög szakon 
bölcsészdiplomát, majd a Debreceni Egye-
temen folytatta tanulmányait, végül 
Mészáros Szabolcs tanítványa a Nyugat-
magyarországi Egyetem képi ábrázolás 
szakán. Látásmódja sok tekintetben rokon 
tanáráéval, mindketten szenvedélyes 
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15 Káldi János: Halott vízimalom. Versek. Szombat-
hely, 1947. 15. p. 

16 Torjay Valter: Önvallomás. Szombathely, 2019. 
336 p. 

17 Krieg Ferenc képei részben az Ars Savaria. Szerk. 
Masszi Ferenc, Tóth Csaba, Kassai Ferenc. Szom-
bathely, 1993. 300 p. művészeti kiadványból, rész-
ben a szerző digitális képi adattárából valók 
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kutatják a vízfelületek hullámzó, csillogó 
tükröződését. Kovács Zsóka azonban sok-
kal közelebb került a fotóalapú festészet-
hez, ami képkivágásaiban, és a  felületek 
valóságtartalmában teljesen követi a foto -
gráfia nyelvét, eszköztárát. 

Kovács Zsóka gyermekkorát egy hegy-
háti faluban, Oszkón töltötte, így neki is 
a táj – a látványon túl – személyes élmé-
nyekkel teli világ. 

A Jeli Arborétumról, Kismákfáról és 
Oszkóról több képet is festett. Kovács 
Zsóka festészete a hazai fotóalapú, újfigu-
rális iskola meghatározó része, ugyanakkor 
el is válik attól, mivel szemlélődő alkatánál 
fogva a látványt megörökítő, fotó alapján 
készült képeit képes kimélyíteni gondolati 
tartalmakkal, és érzésekkel kiszélesíteni. 
Számára a  természet nemcsak látvány, 
hanem a transzcendentális világszemlélet 
része is, az embert körülölelő élő burok.18 
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18 Kovács Zsóka művei elérhetők: https://sites. 
google.com/site/akovacszsoka/ (Megtekintve: 
2020. december 19.)
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40. kép: Csonka Ernő: Hídvégi ártér, 1994

38. kép: Csonka Ernő: Kámi ártér, 1964;  
39. kép: Csonka Ernő: Hídvégi faluvég, 1984
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41. kép: Krieg Ferenc: Öreg hársfák, 1990; 42. kép: Krieg Ferenc: Táj csavart fákkal, 1992

44. kép: Krieg Ferenc: Erdő mélye, é. n.; 45. kép: Krieg Ferenc: Erdőben, é. n.

43. kép: Krieg Ferenc: Szajki tó, é. n.



tóth csaba: vasvár és a hegyhát a képzőművészetben

Pósa Ede: Vasvár, 2019 Jálics János: Alsóújlaki határ, 1950

Jálics János: Alsóújlaki látkép, 1951

Jálics János: Alsóújlak, 1954
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Káldy Lajos: Csipkereki udvar, 1974 Torjay Valter: Mákfai ház, 1989

Krieg Ferenc: Út, é. n.

Kovács Zsóka: A jeli tó ősszel, 1995


