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Gassama-Szabó Bernadett

Prokopp Máriának szeretettel
Esztergom, ez a város közel áll a szívemhez. Nem csak
azért, mert itt születtem, ide jártam gimnáziumba a
kisdunapart mellé, és titokban itt, a Böske parkban
szívtuk el az első cigarettánkat, itt szövődtek a nagy
tervek és szerelmek, nemcsak a diákévek miatt.
Esztergom, szeretem ezt a várost, és ezzel nem vagyok egyedül. Lehet, hogy másnak nem sokat mond ez
a név Bajor Ágost, de nekünk esztergomiaknak jó öreg
Guszti bácsink egy-egy karca vagy festménye villan
be e név hallatán a Víziváros macskaköves utcáiról, a
Dunapart árnyas fáiról vagy a Bazilikáról.
Ötödéves művészettörténész hallgatóként ismét
visszatértem Esztergomba, a Balassa Bálint Múzeumba, ahol dr. Prokopp Mária is kezdte pályafutását.
Itt töltöttem le a múzeumi gyakorlatom idejét, majd
közel egy évig maradtam munkatársként. A Múzeum
igen színvonalas képzőművészeti anyagagában kiemelkedő helyet foglal el Bajor Ágost festőművész hagyatéka. Mivel dr. Horváth István, a múzeum igazgatója is nagy tisztelője Guszti bácsi munkásságának,
megbízott egy rövid kamaratárlat megszervezésével.
Lázasan láttam neki a munkának. Életem első kiállítása, szerettem volna mindent tökéletesen megoldani.
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Az anyag adott volt, csak egy jó válogatást kellett készíteni belőle, meghívót tervezni, feliratokat gyártani,
ismertetőt írni, és ami egy kiállítás szervezésével, rendezésével jár.
A kiállítás megnyitására ezért kedves Tanárnőmet
kértük fel, aki mint mindig, szívesen jött, ha szeretett
Esztergomáról volt szó. Esztergomiként már nagyon
sokat hallottam róla azt megelőzően, hogy az egyetemen reneszánsz előadásaira jártam. Felhívtam, eljött.
Türelemmel és nagy szeretettel tanácsokat, instrukciókat adott, tanított. A kiállítás nagyon jól sikerült. Jó
érzéssel gondolok vissza ezekre az első induló lépésekre.
Az elmúlt években számos kiállítást rendeztem, cikkeket, tanulmányokat írtam, részt vettem konferenciákon, tapasztalatokat szereztem. Munkáimról, életem
alakulásáról mindig beszámolok egy-egy látogatás
vagy levél alkalmával, kikérem a véleményét, megfogadom építő kritikáját. Azóta is kitüntető ﬁgyelme kíséri pályámat, mindig támogatott, segített, biztatott és
ezt teszi a mai napig is.
Köszönet érte, kedves Tanárnő!
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