In memoriam Kállai Júlia

A Magyar Kultúra Napján, 2015. január 22-én
nyílt meg a Békési Galériában a tavaly elhunyt
Kállai Júlia grafikus emlékkiállítása. Izsó Gábor,
Békés polgármestere és Banner Zoltán művészettörténész emlékezett meg a város egykori szülöttjéről. Az emlékező-megnyitó ünnepségen
nagy számban voltak jelen tisztelői, barátai, egykori munkatársai, tanítványai, a megye művésztársadalmának képviselői.
Kállai Júlia 1947-ben született Békésen, a középiskolai tanulmányait Szegeden, a Tömörkény
István Művészeti Szakközépiskolában végezte. Tanárai és a Szegedi
Nyomda szakemberei alapos tudással vértezték
fel, az érettségi bizonyítvány mellé kéziszedő szakmunkás bizonyítványt
is kapott. Felvételt nyert
az Iparművészeti Főiskolára, ahol Ernyei Sándor, Finta József, Haiman
György, Szántó Tibor, Kass
János és Háromszéki Pál
voltak a tanárai.
1971-ben kapott diplomát alkalmazott grafika
szakon és ebben az évben
a Kner Nyomda békéscsabai üzemének lett a grafikusa, csomagolóanyagokat tervezett. Munkáját
az 1973-ban létesülő, könyvgyártásra szakosodott Dürer Nyomdában folytatta, ahol könyveket tervezett. A két nyomda 1980-ban történt
egyesülése után ismét a Kner Nyomda tervezőgrafikusaként dolgozott, szakmai felkészültségét és tehetségét kamatoztathatta az alkalmazott
grafika valamennyi területén. Tervezett csomagolóanyagokat, plakátokat, fejléceket, levélpapírokat, különféle nyomtatványokat, prospektusokat és könyveket. Különböző nyomdai szakmai
kiállításokat rendezett, később saját munkáival
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is szerepelt csoportos és önálló tárlatokon. 1993tól önálló grafikusként dolgozott. Tervezői munkássága során élt a számítógép adta lehetőségekkel is, és új színt hozott életébe, munkásságába
a fotózás. Nagy örömmel tanított a békéscsabai
Evangélikus Gimnáziumban és a Tevan Andor
Nyomdaipari Szakközépiskolában.
A Kállai Júliát jól ismerő jó barát, Banner Zoltán szívhez szóló megemlékezéséből álljon itt
néhány mondat: „Te is pontosan tudtad, s eszerint éltél, hogy az igazi művész éppen azért több
embertársainál, mert nem azért dolgozik, amit
kap a munkájáért, hanem azért a boldogságért,
amellyel átnyújthatja
embertársainak azt, ami
csak neki adatott meg: a
való világ másik, más ember számára láthatatlan
arcáról készített látleletet. S Te ebben is a legnehezebb feladatot választottad: nem a festmény
vagy a szobor nemes műformájában villantani fel
az örökkévalóság lenyomatát (bár tehetséged és
képesítésed erre is felhatalmazott volna), hanem
a mindennapi, a hétköznapi élet esztétikájának
a szolgálóleányaként papírfalakból építettél várat a BETŰ és a KÉP hatalmának, illetve lassanként: önvédelmének.”
Az emlékkiállítás látogatói ízelítőt kaphatnak
Kállai Júlia sokoldalú, termékeny életművéből.
A falakon és vitrinekben személyes tárgyai mellett láthatóak grafikái, fotói, az általa tervezett
nyomtatványok és könyvek. Közöttük a számára oly kedves, szülővárosához és Békés megyéhez köthető munkái. A tárlat március 8-dikáig
tekinthető meg Békésen.
Füzesné Hudák Julianna

