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Bak Péter gyűjteményéből)” című kiállítást 2014. 
október 17-én, délután 5 órakor a Gerenday Kö-
zösségi Ház kiállítótermében. A nagyszámú ér-
deklődő közönségnek beszéltem a gyűjtés örö-
méről, és hangsúlyoztam, hogy nem csak mű-
gyűjtő, hanem műbarát is vagyok. A gyűjtéshez 
nem csak pénz, hanem szakértelem, önfegyelem, 
lemondás is kell. Sokan vannak, akik szépen, 
ízlésesen akarják berendezni otthonukat – akár 
lakótelepen – s ezek ugyanazért a pénzért, ami-
ért giccset, bóvlit vennének, hozzáértésük révén 
maradandó értékekhez jutnak. Magyarországon 
a gyűjtők általában olajképben gondolkodnak. 
Én, mint gyűjtő mindig arra törekedtem és tö-
rekszem, hogy azzal a területtel, annak kérdései-
vel tudományosan is tisztában legyek, amely te-
rületről a tárgyakat gyűjtöm, gyűjtöttem.  

Ezen a tárlaton a gyűjteményem 35 darabjá-
val találkozik a látogató. Zömében olajképek, de 
van közte akril és pasztell technikájú kép is. Az 
alkotók többsége már nem él. Néhányukkal sze-
mélyes ismeretségben is voltam, de sosem fo-
gadtam el ingyen képet, mert tudtam, a festő a 
képe eladásából kell, hogy megéljen.  

Az alkotók között találhatunk ismert és kevés-
bé ismert, elfeledett vagy éppen felfedezésre vá-
ró művészt. Fáy Győző (1918–2005) a Firenzei 
Medici Művészeti Akadémia tagja, „Taormina, a 
görög színház romjaival” című, a kiállítási meg-
hívón is reprodukált, színes eleven sokfigurás 
olajvászna a kiállítás kiemelkedő kvalitású da-
rabja. Vaszary János legjobb képeit idézi. 
Kolozsváry Endre (1901–?) a Hortobágy fes-
tője, a Kecskeméti Művésztelep tagja „Vágtató 
szekér” képén visszautazunk a múltba. Balogh 
András (1919–1992) „Szürkeruhás lány” képé-
nek modellje saját lánya. A kitűnő kolorista festő 
méltán kapta meg a Balló és Székely Bertalan-
díjat, valamint Firenze város aranyérmét. Zá-
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2014. október 17.–november 24. között volt lát-
ható a Gerenday Közösségi Házban a Festészet 
Napja alkalmából rendezett tárlat. 
 
A hozzáértők úgy mondják, az emberi agy két 
féltekéje más és más funkciókat lát el. A bal ol-
dalon van a logika, a matematika, a viselkedés, a 
beszéd központja, míg a jobb oldalon a művésze-
tek iránti érzékenység, az élet teljességét megra-
gadó érdeklődés, a vallás, a zene éltető eleme. 
Most a jobb oldali féltekének küldök üzenetet. 
Kodálynak tulajdonítják azt a mondást, hogy 
művészet nélkül lehet élni, de nem érdemes. A 
művészetek, a kultúra világa, úgy tűnik, része 
életünk minőségének, de megragadni, leírni alig 
lehet, átélni, érezni, a katarzis megváltó borzon-
gását megélni fantasztikus élmény. Sokszor és 
sokféle módon dobták hozzám azt a fél monda-
tot, hogy a művészetben nincs teremtő erő, csak 
föléli a mások által megtermelt javakat. Szűkös 
időben, pénztelenség idején hátrább sorolódik a 
művészet, majd ha marad rá anyagi erő, majd 
akkor és ott, ígérik bölcsen. A művészek, a mű-
vészetet közvetítők pontosan átérzik, hogy ők a 
jelen szellemi javait gyarapítják, mert ha nem 
teszik, tehetik, örökre elveszik minden, ami em-
beri. Hiszik és tudják, hogy a művészet képes 
összekapcsolni bennünket az örökkévalósággal, 
mert a műalkotás évszázadokat, évezredeket ölel 
át, érvényes minden időben. A kortárs művészet-
tel üzenünk a jövőnek, gyermekeink gyermekei-
nek évezredekre előre. A művészek, ha végérvé-
nyesen úgy érzik, hogy kiszolgáltatottak, nem 
kapják meg a kellő figyelmet, megbecsülést, ak-
kor az égiekhez fordulnak. A képzőművészek 
Szent Lukács evangélistához, aki megfestette 
Szűz Mária képét, ezért lehet patrónusa ma a 
festőknek. 2002 óta hazánkban rendszeresen 
megünnepeljük a Magyar Festészet Napját, ame-
lyet október 18-ra tűztünk ki, mert ekkor ünne-
peljük Szent Lukács névnapját. Ezekben a na-
pokban, hazánkban képzőművészeti kiállítások-
kal, múzeumok, galériák éjszakába nyúló nyitva 
tartásával hívják fel a figyelmet a kortárs képző-
művészetre a szervezők. Hívjuk, várjuk mind-
azokat, akik elfogadják Babits Mihály bölcs sza-
vait: „Én képeket akarok látni a falakon, hogy 
újra kinyissák elém a világot.” 

A fenti gondolatok jegyében nyitottam meg – 
a XIII. Magyar Festészet Napja alkalmából – a 
„Magyar Festészet a XX. században (merítés A.  
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dor István (1882–1963) „Tanyavilág” képét 
1939-ben festette. A jellegzetes alföldi tájat ala-
csony horizonttal, nagy égbolttal és aprólékos 
műgonddal festette meg a Kossuth-díjas művész, 
aki a Szolnoki Művésztelepnek is meghatározó 
alkotója volt. Képei a Damjanich János Múze-
umban is láthatóak. V. Tóth László (1930–
2001) „Bartók Béla emlékére” festménye már a 

modernebb festői gondolkodást mutatja. A stili-
zált, dekoratív kép jól illik a nagy zeneszerző 
életművéhez. Doór Ferenc (1918–?) 
„Horgászok” című képe igazolja a művész kivéte-
les tehetségét. A gazdag koloritú, bővérű festői-
séggel előadott figurális kompozíció a kiállítás 
rangos darabja. Luzsicza Lajos (1920–2005) 
„Vágvölgye” képe az ismert Munkácsy-díjas, Ér-
demes Művész kitűnő alkotása. Drámai erő és 
feszültség van jelen mind a színvilágában, mind 
a kompozíció feszességében. Gyertyáni Né-
meth Gyula (1892–1946) „Balaton-parti falu” 
olajfestménye, a hadifogságból betegen hazatérő 

és fiatalon meghalt, egykor népszerű, mára már 
elfeledett művész kitűnő alkotása. Műve szerepel 
a „Mányokitól Aba – Novákig” című albumban. 

Beregi Sándor, Welber Sámuel (1876–
1943), a Munkácson született és élt festő megfes-
tette Munkácsy Mihály arcképét. Szerepel a 
„Mányokitól Aba-Novákig” című albumban. 
„Őszi park” című festménye naturális tájábrázo-
lás. Szilágyi Gábor (1926–2007) a Vajdasági 
Képzőművészek Egyesületének elnöke. „A tó vi-
déke télen” című, 1993-ban festett akrilképén 
saját magát és szeretett, elvesztett feleségét áb-
rázolja meghatottsággal. Finom színvilág, nemes 
líra és mesterségbeli tudás jellemzi ezt a rajzos, 
mégis festői, modernül megfogalmazott remek 
kis képet. Giczy János (1933–) Tornyai-díjas, 
Sopronban élő művész. „Őszi Idő (dióverő)” olaj-
tempera képén édesapját idézi. Az országos kiál-
lításokon több díjat nyert művész kitűnő ember-
ábrázoló. Finom, visszafogott, pasztelles színvi-
lág és érdekes komponálás jellemzi. Bánovszky 
Miklós (1895–1995) 100 évet megélt, hivatalos 
elismerésben csak az utolsó pillanatban, közvet-
lenül halála előtt részesült. A Szentendrei Mű-
vésztelep alapító tagja. „Csendélet őszi gyümöl-
csökkel” című festménye jó példája a festő ter-
mészet iránti szeretetének. A művész nagy szak-
mai felkészültséggel, a művészet iránti elkötele-
zettséggel, ebben a hitében megingathatatlan 
bátorsággal és következetességgel alkotta jobb-
nál jobb képeit. Patay Éva (1900–1984) 
„Körtefák” olajképében a formák oldottak, a 
kompozíció síkban tartott. A festék testesen ke-
zelt, a vonalak, foltok áramlása, kavargása moz-
galmas felületet képez. Az élete felét Győrben élő 
művésznő Rudnay Gyula tanítványa volt. Képei 
láthatóak az Esztergomi Keresztény Múzeumban 
is. Dudits Andor (1868–1944) a Benczúr Tár-
saság elnöke, főiskolai tanár, képe van az Or-
szágházban. „Spanyol nők” című festménye a 
Benczúr Mesteriskola növendékeire jellemző 
szakmai magabiztossággal, kissé naturalista fel-
fogásban, de a szecesszió jegyeit is felmutató al-
kotás. Angyalföldi Szabó Zoltán, Szabci 
(1929–2014) nemrég meghalt Munkácsy-díjas, 
Érdemes Művész. 1977-ben festett „Csendélet” 
című pasztell képe a kiállítás erős darabja. Biztos 
rajzi tudás, formaérzék, erőteljesség jellemzi. 
Szalatnyay József (1915–1994) a Felvidéken 
született Munkácsy-díjas festőművésszel, reha-
bilitált címzetes főiskolai tanárral a Kecskeméti 
Művésztelepen kerültem barátságba. Ott festet-
te, rajzolta rólam színes krétával 1991-ben a 
„Bak Péter arcképe” címet viselő képet, mely 
utolsó alkotásai közé tartozik.  

Topor András (1944–1997) Derkovits-
ösztöndíjas, fiatalon meghalt művész. Több íz-
ben állítottunk ki együtt Esztergomban a Pasz-
tell Biennálén. A gyűjteményemben lévő 
„Erdőben” című pasztell képet 1992-ben alkotta. 
A mű elvont, amit a keményen szerkesztett, 

Bánovszky Miklós: Asztali csendélet 

Doór Ferenc: Horgászok 
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konstruktív, axonometrikus térszerkezet, a szá-
raz hideg és a tüzes meleg színek ellentétével 
kelt föl. A „merítésben” még láthatók Guzsik 
Ödön (1902–1954) „Falusi táj”, Hoffmann 
Antal (1895–?) „Mezei virágok”, Szentgály 

Antalné, Rausch Vilma (1876–1953) 
„Mocsaras táj”, Barkász Lajos (1884–1960) 
„Behavazott boglyák”, Gácsi Mihály (1926–
1987) „Rózsacsendélet”, Then jelzéssel 
„Enyelgés”, Szarka László (1908–1992) 
„Komédiások (Cirkusz)”, Pap jelzéssel 
„Tubákoló zenész”, Dayka Antal (1868–1926) 
„Őszi fák”, Müller Ágosta (1890–?) „Őszi 
csendélet”, Megyi K. jelzéssel „Falusi táj 
lovaskocsival”, Vincze László (1934–) 
„Virágcsendélet”, Máriási (Masznyik) Iván 
(1923–1997) „Vörös sziklák”, Mizser Pál (1941
–) „Csendélet”, Ökvös (Ökrös) András (1941
–) „Női akt”, Gudovics Vera (1969–) 
„Ébredés”, Gulyás Dénes (1927–2003) 

„Szigliget”, Jobbágyi Gaiger Miklós (1892–
1959) „Ülő akt” című képei.  

Kedves műbarát, reméljük, hogy lesz még 
merítés A. Bak Péter gyűjteményéből. Kérem, 
akkor is tiszteljen meg érdeklődésével! 

Wernke Bernát 
 

szálló mogorvája 
 
fellegként, 
mennyezetről 
          lefelé 
egyetlen 
           szőnyegén – 
nyelte szeme 
    meg-megrezzentve, a 
ráringó 
      sötétet 
révedéseivel 
      tele, hol 
 
szálló mogorvája 
takarja, ajtó 
   megett, a 
kifáradó 
      vidéket 
 
ősz lehulló 
leple, szövődik 
esti párája 
előzetesébe… és 
rá-rátipró hidegén, 
mégis, az  
egyetlen szőnyegén 
fekvőt, merengésébe 
el-elszenderegteté  
 

 
 

végleg kopódó 
  
hangtalanba ért 
végleg 
        kopódó 
   mécse, kiázta 
    már, sápadt 
vére 
    öleléséből 
       kimerülve 
  
kint szürkébe 
tornyosulva, de lebukóba 
is fordulva, szürkeség 
moccan, halványságát 
egyre kihúzva… 
nyúlóba merült 
mezején, tépelődő 
lebbenés, nyomódó 
közelségként 
homloka lehelődő 
peremén 

Mizser Pál: Csendélet 

Topor András: Téli erdő 


