
Dr. Ladányi Imre Alapitvány Művészi 

pályázatra felhívunk minden magyar eredetű 

fiatal müvészt. A feltételek a következök: 

1. A müvész életkora: 16 évet betöltött – 40 évnél 

fiatalabb; benevezési díj nincs. 

 

2. Egy hónappal a kiállítás előtt (2013 október 29. 

elött) a pályázóktól kérnénk egy önéletrajzot, 

egy fényképet a benyújtandó pályamunkáról és 

művészről és egy magyarázatot hogy mi ihlette 

meg őket, hogy így ábrázolják művészetüket. 
Email: magyar.tarsasag@gmail.com 

 

3. A pályázaton résztvevő művészeknek jelen kell 

lenni a Művészesten 2013 november 29-én. Az 

ihletet elmagyarázzák a pályamunka 

bemutatásakor a művész kiállításon. 

 

4. A művészi alkotás legyen falra akasztható. 

 

5. A művészi alkotás ne haladja meg a 30” x 40” 

nagyságot és ne legyen kisebb mint 16” x 20”. 

 

6. A müvészi alkotás lehet olajfestmény, rajz, 

vizfestmény, tempera, tus, szén, vagy akármi 

más közeg, de nem szobor. 

 

7. A művész pályázatokat 3 díjjal tüntetjük ki: 

$500, $300 és $200. És minden pályázó 

elismerő oklevelet kap. 

 

8. A pályamunkák Reményik Sándor „Nagy 

Magyar Télben” versből vagy Tamási Áron 

„Szabadság Madara” című elbeszélés anyagából 

merítsenek ihletet. 

 

9. A pályázatok, amelyek bemutatásra kerülnek 

eladhatók ott a kiállításon. A résztvevő 

művészek és a szponzorok megállapítják az 

alapárat, majd a résztvevő művészek és a vevők 

határozzák meg a végső árat. A Magyar 

Társaság és a Ladány alapítvány az eladásból 

nem kér pénzbeli hozzájárulást. 

 

10. Minden résztvevőnek el kell fogadnia, hogy 

vállalja a teljes felelősséget a műalkotásának 

szállítására és megjelenítésére. A Magyar 

Társaság nem felelős akár milyen kárért a 

kiállítás alatt. 

 

The Dr. Imre Ladányi Foundation 

Artistic Competition is open to all artists of 

Hungarian or partial Hungarian origin. Rules 

for participants: 

 
1. Artists must be between the ages of 16 and 40. 

There is no entry fee. 
 

2. All applicants are asked to submit their CV, a 

photo of the art work to be displayed as well as one 

of themselves, and an artist’s statement about their 

artwork choice and what inspired them to create 

this piece. Due date: One month before the 

competition, or by or before October 29, 2013. 

Email: magyar.tarsasag@gmail.com 
 

3. Participating artists must be present on the evening 

of November 29 to present their work and to share 

with the audience a few remarks about their art. 
 

4. The submitted art work should be such that it can 

be hung on a wall. 
 

5. The artist's work should not exceed a size of 

30”x40” and be not less than 16”x20” in size. 
 

6. The work may be an oil painting, drawing, 

watercolor, tempura, ink, charcoal, or any other 

medium, but no sculptures. 
 

7. Three artists chosen by the judges will be awarded 

3 prizes: $500, $300 and $200. However, all 

contributing artists will receive a certificate of 

participation. 
 

8. We ask that the artists read Sándor Reményik’s 

poem titled “Nagy Magyar Télben” or Áron 

Tamási’s short story titled “Szabadság Madara” 

and use either of these two for inspiration. 
 

9. Participants must agree that their submitted artwork 

can also be sold at the show. Participating artists 

may negotiate an initial asking price with the 

contest sponsors. The final price may be 

determined by the artist and the purchaser. Neither 

the Hungarian Association nor the Ladány 

Foundation will receive any monetary benefits 

from a sale. 
 

10. Participants must agree to assume all 

responsibility for transporting and displaying their 

artwork. The Hungarian Association cannot be 

responsible for any loss or damage to art work 

displayed during the show. 

 



Tamási Áron:   

Szabadság madara 

A kicsi székely város, amelynek 

gimnáziumát nyolc esztendeig 

jártam, nem volt messze 

szülőfalumtól. Pontosan tizenkét 

kilométerre. Néha azonban mégis 

messzinek tűnt, különösen karácsony 

és húsvét táján. Olyankor ugyanis 

gyalog kellett mennem és jönnöm.   

A nyári nagy szünidőre azonban 

mindig szekérrel vittek haza. De a 

szekerezésnek és más uras dolognak 

hamarosan vége lett, mert otthon várt 

rám a mezei munka.   

Amikor a negyedik osztályt 

végeztem, kitört az első nagy háború. 

Sokat kellett dolgoznunk, mert a 

férfiakat mind elvitték s azokat 

nekünk kellett pótolnunk.  

Akkor tanultam meg, tizenöt 

évesen a kaszálás munkáját.  

Legjobban Hadnagy Lőrinc 

bácsival szerettem kaszálni. Lőrinc 

bácsi mindig vidám volt. Bármiről 

beszélt, nem a megfoszlott valóságot 

mondta csupán, hanem a virággal az 

illatot, s a tűzzel a meleget is ki tudta 

mondani.   

Vagyis a valót igazzá tette.   

Őrzöm is azokat a napokat, 

amikor együtt kaszáltunk.  

Az egyik napot különösen.  

Azon a napon délben, ebéd után 

azt kérdezte Lőrinc bácsi:  

- S aztán iskola után mi akarnál 

lenni?  

- Az még messze van – feleltem 

neki.  

- Messze, messze – folytatta az 

öreg -, de ha már sok pénzért tanul a 

diák, idejében kell ezen gondolkozni.  

Ott a hűvös árnyékban 

gondolkoztam is egy kicsit, de 

semmire se jutottam. Végül így 

szóltam:   

- Hát mi legyek Lőrinc bácsi?  

Lőrinc bácsi meleg mosolygással 

nézett rám.   

- Fiatal embernek tanácsot adni 

nagy dolog, de mivel meg kell élni 

valamiből, mondanék én neked 

valamit. Nem azt mondom, hogy 

legyél pap, aki némelyek szerint 

könnyebben bejut a mennyországba. 

Azt se mondom, hogy orvos légy, aki 

beteget gyógyít; sem azt, hogy légy 

bíró, aki igazságot oszt. Legyél olyan 

ember, aki pap, orvos és bíró egy 

személyben. Vagyis légy költő!  

Erre izgatott lettem, mert még 

soha nem hallottam a faluban, hogy 

valakinek a költői foglalkozást 

ajánlotta volna bárki.   

- S milyen a költő? – kérdeztem.  

- Olyan, mint Petőfi! – felelte az 

öreg.  

- Hát ismerte talán? – nyitottam 

nagyobbra a szemem.  

- Ismertem, igen!  

- Látta?! – kérdeztem.  

- Látta?! – kérdeztem.  

Az öreg a messzeségbe nézett. 

Olyan messzire, ahol a valóság és a 

képzelet már eggyé is válnak. Aztán 

így folytatta a szót:  

- Negyvenkilencben, mikor sírt a 

haza, elszöktem hazulról, hogy 

megyek katonának. Hamar 

megtudtam, hogy Bem fővezér 

Segesvár tájékán van. No, 

elindultam, meg is érkeztem, s az 

első vonalba kívánkoztam. Itt az 

énekszó és a mozgolódás tilos volt, 

nehogy az ellenség meghallja. Hát, 

mi nem is mozgolódtunk. Csupán 

egy ember volt közöttünk, aki soha 

nem tudott megülni a helyén, hanem 

ide ment s oda ment. Sovány és 

csontos ifjú volt, olyan volt mindig, 

mint a parázs, akit folyton fúj a szél.  

Nekem a szívem már igen 

dobogott.  

 - Az volt Petőfi, ugyé?! – 

kérdeztem.  

Lőrinc bácsi nem is felelt, hanem 

tovább költötte a valót.  

- Néha egy-két sor verset 

mondott, s néha nagyot nevetett. 

Egyszer leült egy vén körtefa alá. Írt 

valamit a táskáján, s közben lobogó 

szemmel gondolkozott. Egyszer csak 

a szemben lévő fán megszólalt egy 

madár. De olyan szépen énekelt, 

mintha a föld bánatával az ég 

örömébe akart volna indulni.  

Hát egyszer a költő felállt a fa 

tövéből. Ezt látván mi is közelebb 

mentünk, hogy lássuk azt a csodás 

madarat; s amikor megláttuk, még 

jobban ámuldoztunk rajta, mert 

annak a madárnak piros volt a szíve 

tája, fehér a szárnya és zöld a lába. A 

költő felkiáltott: „Szabadságunk 

madara!” Megindult, hogy felmenjen 

a fára, mert meg akarta fogni a 

csodás madarat. Ahogy egyre feljebb 

ment a fán, az ellenség észrevehette, 

mert az egész ármádia megindult 

felénk. Valaki felkiáltott a költőnek a 

fára: „Jön az ellenség!” De a költő 

csak annyit felelt: „Pököm az 

ellenségre”!  

Itt hirtelen felült Lőrinc bácsi, és 

reám nézett.  

- S aztán mi lett Petőfivel? – 

kérdeztem.  

- Gondolom, onnét elrepült – 

mondta az öreg.  

A tölgyfáról ebben a pillanatban 

lehullott egy makk, és pontot tett a 

földre. 

* * * 

Reményik Sándor (Végvári): 

Nagy Magyar télben 
Nagy magyar télben picike tüzek,  

A lángotokban bízom,  

Legyen bár messze pusztán rőzseláng,  

Bár bolygófény a síron,  

Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:  

Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.  

Nagy magyar télben picike tüzek,  

Szikrák, mécsek, lidércek,  

Mutassatok bár csontváz halmokat,  

Vagy rejtett aranyércet,  

Csak égjetek, csak melegítsetek ma,  

Soh'se volt ily szükség a lángotokra!  

Nagy magyar télben picike tüzek,  

Jaj, be szétszórva égtek,  

Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!  

De mondok egyet néktek,  

Szelíd fények és szilaj vándorlángok:  

Mit gondoltok: ha összefogóznátok!  

Nagy magyar télben picike tüzek,  

Soh'se volt olyan máglya,  

Mintha most ez a sok-sok titkos láng  

Összefogna egy láncba……!  

Az égig, a csillagos égig érne,  

És minden idegen rongy benne égne!  

1919. február 

* * * 


