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A Duna Múzeum 1980-ban nyílt meg Eszter-
gomban, az 1730 körül épült barokk Káptalan-
épületben. A ma már műemlék épületben őrizték 
a Szent Koronát 1790. február 20–21-én, Eszter-
gom vármegye és város nemesei. 2001-ben el-
nyerte „AZ ÉV MÚZEUMA” kitüntető címet és 
2003-ban megkapta „AZ ÉV EURÓPAI MÚZEU-
MA” díjat. Ebben a patinás épületben rendezte 
idei beszámoló tárlatát az Esztergomi Művészek 
Céhe, amely az Esztergomban élő, illetve a vá-
roshoz kötődő képző- és iparművészek, restaurá-
tor művészek, fotóművészek érdekképviseleti 
egyesülete.  

A CÉH 1991-ben alakult tizennyolc esztergomi 
kötődésű művész részvételével. Az alkotócsoport 
festőművészeket, grafikusművészeket, fotómű-
vészeket, iparművészeket, restaurátor művésze-
ket, művészeti írókat, művészettörténészeket 
egyaránt magába fogad, ezáltal Esztergom veze-
tő művészeinek is fóruma egyben. CÉH-taggá az 
válhat, aki elkötelezett Esztergom kulturális ér-
tékei iránt, tagja valamely országos szakmai 
szervezetnek (pl. Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesülete, Magyar Képző- és Iparművé-
szek Szövetsége, Magyar Festők Társasága, Ma-
gyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Művé-
szeti Akadémia, de legalább szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik), elfogadja az Alapsza-
bályban foglaltakat, és egy bemutatkozó kiállítás 
anyagával megfelel a szakmai elvárásoknak, vé-
gül pedig a tagság megszavazza a felvételét.  

Mucsi András, Andráskó István, Wieszt József, 
Bánhidy László után, 2012 óta Kaposi Endre 
képzőművész a CÉH elnöke, aki korábban (1991
–2001 között) a CÉH  titkára is volt. Turányi 
Sándor után, 2007 óta Istvánffy Miklós művé-
szettörténész a CÉH titkára.  

A XX–XXI. századi stílusváltások gyorsasága, 
a párhuzamok sokfélesége követi a gazdasági 
válságokat, és bonyolult áttételességgel érzékel-
teti az egyéni lét, a biológiai lét fenyegetettségét. 
A művészeti produkció mennyiségileg több, és a 
nemzetközi kapcsolatok, a kommunikációs lehe-
tőségek révén könnyebben hozzáférhető, mint 
bármikor. A művészstátus fogalma kitágul, part-
talanná válik. Nem szükséges, hogy a művész 
kézműves legyen, vagy hogy akadémiát, főiskolát 
végezzen. Az egyetlen kritérium, hogy elhitesse, 
elfogadtassa művész voltát. Képtelennek látszik 
a művészként számon tartottak sokasága, és eh-
hez hozzájárul még, hogy a szabadidő megnöve-
kedésével felduzzadt a hobbiból festők, faragók, 
kerámiát készítők száma. A minimálisra csök-
kent kulturális és piaci kontroll következménye, 
hogy Magyarországon ma nagyjából százezernyi-
en vannak, akik valamiféle képzőművészeti jelle-
gű produktummal közönséghez jutnak. Ez csak 
kisebb részben annak a folyamatnak a velejárója, 
hogy kitágult, lazult a képzőművészet fogalma a 
statikusan rögzíthető vagy mobil gesztusig, egé-
szen addig, amíg már nincs matériában megva-
lósult alkotás. Ez nagyrészt abból fakad, hogy 
bárki, akármilyen körülmények között műtárgy-
gyá minősítheti az általa létrehozott produktu-
mot, és el is adhatja, ha van rá vevője. A művé-
szet aligha kerülhet ki belátható időn belül ebből 
a kátyúnak tetsző állapotból. A minőség és érték 
szerinti szelekció a közönségre hárul, amelynek 
azonban egyre csekélyebb az ilyen választást, 
válogatást segítő, azt lehetővé tevő alapismerete, 
s a napi formakultúra divat diktálta elemeit már 
képi, képzőművészeti kultúrának vélheti. A való-
ban művészi produkciók új eszközökkel gazda-
gítják a művészet formakincsét, s az e téren elért 
eredmények részévé válnak a későbbi művészeti 
fejlődésnek. 

Nézzük meg, hogy a kiállításra beadott mun-
kák alapján hol tart ma az Esztergomi Művészek 
Céhe! Mit tekintenek ma a művészek motívu-
moknak, miben látják a XXI. század elején a 
szellemiséget, és hogyan ítélik meg helyüket, 
szerepüket, lehetőségeiket a mai Magyarorszá-
gon?  

A kiállítás kurátora, rendezője, a meghívó ter-
vezője, Kovács Melinda fotóművész, a Duna Mú-
zeum Európai Közép Galéria művészeti vezetője. 
A meghívót Sipeki Gyula (1945–2014) fotómű-
vész fekete-fehér fotográfiája díszíti. A kiállítást 
dr. Csicsay Alajos pedagógus-író nyitotta meg. 

Dr. Csicsay Alajos megnyitja a kiállítást 
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A következő alkotók munkái szerepel-
nek a tárlaton: A. Bak Péter, Andráskó Péter, 
Bangó Miklós, Bugyács Sándor, Ferencz Dániel, 
Ferenczi Gábor, Franta Dezső, Funk Péter, 
Galyasi Géza Attila, Kaposi Endre, Kókay Krisz-
tina, Kovács Melinda, Lábik János, Radócz Ba-
lázs, Szabó Judit, Szabó Zoltán Sándor, 
Szentessy László, Szilágyi László, Végh Éva. 

A. Bak Péter festőművész, művészeti 
író (1950, Baja): „Lábatlani nyár”, pasztell 
festmény. A mű eredetiségével, érdekességével 
hívja fel magára a figyelmet. Művészi technikájá-
nak minősége (elegancia, virtuozitás) meggyőző. 
A kékek és a vörösek változatosan gazdag valőr-
jei, a merész kontrasztok alkalmazása, az erőtel-
jes hangulatváltozások, a műalkotás érdekessé-
gének egyik biztosítéka. „Péliföldszentkereszt”, 
pasztell festmény. A művészi mű, alkotó részei-
nek egybehangoltsága, kiegyensúlyozott ará-
nyossága, szimmetrikus elrendezettsége, harmo-
nikus összhangban van. Nem a technikai sallan-
gokban rejlik az igazi szépsége, hanem egyszerű-
ségében, közvetlenségében. „A festőművész a 
természetben nem tudományos igazságot, ha-
nem impressziót keres, és művében nem látlele-
tet akar adni, hanem élményt.” (Szőnyi István) 

Andráskó Péter festőművész: „Cím nél-
kül” – 2014, olaj, vászon, 50x70 cm. A kép témá-
ja, repülővel a hegyek fölött. A vastagon felhor-
dott festék a vásznon keveredik színné. A 
pasztózusosan festett táblaképnek még érzem a 
friss illatát. „Mi az impresszionizmus? A színek 
optikai vegyüléke. A színek felbontása a vásznon 
és újravegyítésük a szemben.” (Paul Cézanne) 

Bangó Miklós festőművész (1945, Esz-
tergom), alapító tag: „Halas csendélet”, akva-
rell, tempera, 50x40 cm. A hígan festett forma-
bontó alkotáson elveti a hagyományos formai 
megoldások kötöttségeit, és szabadabb kifejező-
eszközzel kísérletezik. „Az ősz hangulata”, „A 
lemenő Nap” 50x40 cm, síkplasztika. Farostle-
mezből durván kivágott különböző mértani for-
mák egymásra ragasztva, a síkból kiemelkedve, 
plasztikai hatást adnak. Nem festmény, hanem 
applikáció, annak ellenére, hogy híg festékkel 
színezett. Tükör-darabkák vannak beleragasztva 
a kompozícióba. Nagyon átgondolt és precíz ki-
vitelezést igényel ez a fajta montázs (szerelés). 
„A nonfiguratív művészetnek is éppen úgy meg-
van a kapcsolata a természettel, mint a 
»természetelvű-nek«. Az absztrakt festészet nem 
utánoz, hanem felfedez: keresi a jelenségek kap-
csolatait, összetartozását, s így épít fel egy új 
egészet.” (Barcsay Jenő).  

Bugyács Sándor grafikus, festőművész, 
illusztrátor (1951, Párkány), alapító tag: 
„Bizottság – Ballada I–II.” – 2014. Két darabból 
álló, összefüggő szürrealista olajfestmény, vá-

szon hordozón. A figurális kompozíció jelentős 
területét kitevő égboltozat ezüst spray-vel lett 
megfújva, ami kissé idegen testként hat a kép 
egészében. „A szürrealizmus bizonyos képzettár-
sítási formák felsőbbrendű realitásának, az álom 
mindenhatóságának és a gondolat elfogulatlan 
játékának hitén alapszik.” (André Breton) 

Ferencz Dániel festőművész: „Kék / 
Blue” című dinamikus, nagyméretű olaj vászna, 
valójában tájkép. Felépítése célratörő, sodró len-
dületű, a felesleges részletezéstől mentes. Bizto-
sítja a mű érdekességét és ezen keresztül a kife-
jezőerejét. Nagyvonalú összefogottság jellemzi. A 
kép kékek, zöldek, vörösek árnyalataiból építke-
zik. A vörös festék direkt megfolyatása feloldja a 
mértani formák szigorúságát. A festmény gon-
dossággal van installálva. „A színes formáknak 
éppen olyan érthetően kell elrendeződniük a 
vásznon, mint a hangjegyeknek egy zenekari 
partitúrában.” (Vaszilij Kandinszkij)  

Ferenczi Gábor festőművész (1969, 
Debrecen): „Kalotaszegi I., II., III.” Triptichon. 
A három részre tagolt mű zsákvászonra lett fest-
ve. Ezen a hordozón a téma artisztikusan, az 
olajfesték pedig homogén módon jelenik meg. 
Ez egy „ütős kép”. A táncosok lényege van meg-
jelenítve, a kezek és a lábak. Az alattuk lévő szí-
nes népi szőnyeg izgalmas perspektívája mozgal-
massá eleveníti a fáradt okkereket. A formákat 
határoló fekete kontúrok, néhány régebbi festő 
hatását mutatja. „Arra törekszem, hogy vászna-
mat szenvedélytől átfűtött, zengő formákkal tölt-
sem meg, és ez által egy új dimenziót teremtsek, 
amelyhez nem elég sem a kubizmus puszta geo-
metriája, sem az impresszionisták színfolt-
jai.” (Marc Chagall)  

Franta Dezső restaurátor művész, ke-
ramikus (1958, Szentendre): „Tál” című 
égetett, mázas kerámia. A lábakon álló nagymé-
retű dísztál kvadrát alakú, felgyűrt sarkokkal. 
Barna, okker alapszínen fekete négyzet dekorral, 
amely férfias baritont ad a műtárgynak. Sallang-
mentes, korszerű kerámia, amely dísze lehet a 
lakásnak. Egyedi alkotás. „Az egyszerűség az 
igazság kapuja”. (Georg Cristoph Lichtenberg) 

Funk Péter restaurátor művész (1965, 
Budapest): „Dunakanyar legszebb vaskályhája 
érdemrend”. Egy vaskályha tűzterének elzáró 
korongját emelte be a műtárgyak körébe. Kon-
cepciózus művészet ez, amely ötletes, groteszk, 
tükröt tart mai világunknak. Bármi lehet kiállítá-
si tárgy, ha azzá tesszük. „Macskajaj” című mun-
kája egy üveges, falra akasztható szekrénykében 
elhelyezett felhúzható játék egér, fölötte a macs-
ka kifőzött koponyája. Az alkotónak önálló el-
gondolásai, egyéni meglátásai vannak. „Ha hi-
ányzik a fantáziád, a tehetségre szorulsz”. 
(Georges Braque)  
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Galyasi Géza Attila fotóművész (1976, 
Komló): „Cím nélkül I., II.”, fekete-fehér fotók. 
A felület bizonyos része barnított, szépiázott, így 
színesnek hat. Ugyanakkor a régi korok fotográ-
fiái is eszünkbe jutnak. A 40x40 cm-es négyzetes 
formátumú képek látványát izgalmassá teszi az 
átlós kompozíció, és a fény–árnyék kontraszt. A 
konyha sakktáblaszerű kövezetére bezúduló erős 
napfény játéka kitűnő témát adott a fotográfus-
nak, aki ebből nagyszerű képet komponált. 
„Csak arra a célra használjuk fel a fényképező 
készüléket, amire azt megalkották… fény, fény, 
fény. Nézz körül, és a legtöbb fénybe öltözött 
részletet keresd meg, ahol a fény és árny és sötét 
játszik. Ezek finomságát rögzítsd. Mindig és ál-
landóan használd a fényt, hogy kifejezd gondola-
taidat.” (Paul L. Anderson)  

Kaposi Endre képzőművész, művészeti 
szakíró (1939, Zalaegerszeg) alapító tag, 
elnök: „Intelem”, kisplasztika. Az ásó vasat, 
mint a paraszti lét szerszámát, szoborként, kiál-
lítási művé emeli. A ráfestett motívum színesen 
jelenik meg (kék, piros, sárga), vékony ezüst vo-
nallal kontúrozva. A művésznek sajátos, általa 
kialakított, rá jellemző formanyelvezete van. 
„Győzelem”, kisplasztika. Művészi igénnyel fo-
galmazott, korrodált felületű, stilizált struktúra. 
„Relikvia” című kisméretű montázsában elmesé-
li élete történetét. A festett háttérre ragasztott, 
fotókból kivágott képek között, felfedezhetjük az 
alkotó fiatalkori arcát. „Capriccio”, kollázs. Szür-
kében tartott, ragasztott papír, mindössze 25x20 
cm. Műveiben tartalmi és formai sűrítés figyel-
hető meg, ezekben közli gondolatait, mondani-
valóját. Montázsában, kollázsában az anyagukat, 
eredetüket, vagy természetes megjelenésüket 
tekintve eltérő elemeket, egymásra ragasztva 
vagy egymáshoz illesztésével építi fel művét. 
(Laikus tévedés, hogy a természetes látványt 
formahíven követő képzőművészeti alkotás ne-
hezebb produkció, mint a modern formanyelv 
szerinti képzőművészeti mű. Valójában a mo-
dern művészeti irányzatok „nehézség” szem-
pontjából semmiképpen nem maradnak el a ré-
gebbi művészi konvenciók mögött, sőt, nem egy 
modern irányzat sokkal „nehezebb” konvenció-
kat állít követelményként maga elé: ilyenek pl. a 
festészetben a szürrealizmus fényképszerűen 
produkált részletábrázolásai.) „Nem a látszatot 
keresem, hanem a lényeget, azt, ami a jelenségek 
mögött rejlik, azt, ami az élet titka.” (Vincent 
Van Gogh)  

Kókay Krisztina textil- és grafikusmű-
vész (1943, Esztergom): „Cím nélkül” (2013), 
sorozat két darabja. A kisgrafika körébe tartozó 
(15x15 cm), intim méretű és intim hangulatú, 
kollázs technikájú művekről van szó, amelyek 
igényesen, szakszerűen vannak passzpartúrázva 

és keretezve. Finom galambszürke színben, ap-
rólékosan, nagy műgonddal lettek grafittal meg-
rajzolva ezek a modern hangvételű alkotások. 
Valószínűleg kárpithoz készült ízléses, finom, 
kvalitásos előképek. „A rajz az ember legegysze-
rűbb tevékenységei közé tartozik, és töretlenül 
végigkíséri az emberiség történetét kezdetétől 
napjainkig.” (Heribert Hutter)  

Kovács Melinda fotóművész (1969, Esz-
tergom): „Embertelen tájak I., III., V. A 40x40 
cm-es fekete-fehér fotográfiáknak téli tájak a 
témája. A fényképművészetnek legalapvetőbb 
sajátossága, hogy a fényképezés technikai eszkö-
zeivel alkot a valóságról művészi képeket. Aktív 
eszköze van ahhoz, hogy az objektív, mechani-
kus rögzítéssel nyert képen, szubjektív mondani-
valójának megfelelő változtatásokat eszközöljön. 
Kovács Melinda képein a tél puhasága úgy jön 
elő, hogy a felületet finoman, leheletszerűen, 
szürkés kékkel lavírozza. Ezáltal lágy, festői ha-
tást ér el. A szemlélőt sétára hívja ebbe a szép 
képi világba. Új gondolkodás ez a fotóművészet 
képalkotásában. „A fotóművész külön művésztí-
pus, aki csak a fényképi ábrázolás formáin, a fény-
képi technika optikai és kémiai rögzítésmódjain 
keresztül gondolkodik, készülékének gépszemén 
keresztül lát, fényérzékeny rétegével azonosulva 
érez.” (Hevesy Iván)  

Lábik János festőművész (1933, Pár-
kány): „Utak földön – végtelenben I., III.”, kis-
méretű, 15x15 cm-es olajképek. Absztrakt felfo-
gásban festett felülnézeti tájrészletek. A vastag 
festékkel, pasztózusosan kezelt felület meleg 
színharmóniában van. „Földünk I., II., III.” Ho-
rizontálisan nyújtott, kisméretű táji élmény 
szösszenetek. A vastagon felhordott olajfesték 
felülről képezett táj idézeteket sejtet, absztrakt 
felfogásban. „A művésznek módjában van a cse-
lekmény lelki hangjait a tájkép hangulatában is 
megcsendíteni… a szín a lelki hangulatok kifeje-
zési eszköze.” (Richard Muther)  

Radócz Balázs fotóművész (1975, Buda-
pest), alapító tag:” Natura V., VI., VII.”, fekete
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-fehér fotográfiák. A sziklás tájak, hegyek, kitűnő 
technikával lettek exponálva. Szép a laboráns 
munkája, gazdag tónusokat hozott elő. A hagyo-
mányosabb értelemben vett fotóművészethez 
tartozó tájfelvételek. „A művészi fényképek azon 
túl, hogy ábrázolnak, közölni is akarnak valamit, 
aminek csak alkalma, hordozója, esetleg ugró-
deszkája az, amit ábrázolnak.” (Keresztury De-
zső)  

Szabó Judit tárgyrestaurátor művész 
(1953, Esztergom), alapító tag: „Kálvária” 
gobelin restaurálás történet című munkafüzet 
(2014). Az esztergomi Keresztény Múzeumban 
található a „Kálvária” nagyméretű kárpit. Ipolyi 
Arnold besztercebányai, később nagyváradi püs-
pök gyűjteményéből származó remekmű 240 x 
170 cm, és gyapjú, selyem az anyaga. A XV. szá-
zad utolsó negyedében készült Belgiumban. 
1928-ban már restaurálták. A mostani teljes kö-
rű restaurálást Szabó Judit végezte. Asszisztense 
Perger Andrea egyetemi hallgató volt. A munka-
füzet lépésről lépésre nyomon követi a hatalmas, 
embert próbáló és felelősségteljes munkát, ahol 
tévedni nem lehet. A végén megcsodálhatjuk az 
„eredeti szépségében” tündöklő műremeket. 
Csak gratulálni tudok ehhez a teljesítményhez. 

Szabó Zoltán Sándor festőművész 
(1956, Székesfehérvár): „Psziché” (1981). 
Szénrajz. Hosszan elnyújtott grafika, ami fest-
ményszerűvé válik azáltal, hogy a figurák háttere 
fehér temperával van befestve. Az emberi szemet 
befolyásolja, még színeket is vélünk felfedezni a 
képen. Ámos Imre, Vajda Lajos jut eszembe az 
amorf formák látványán. Súlyos, színesre festett 
keret nehezíti a grafikát. „A modern művészet 
már nem modern … a mai festők, hogy koruk 
modern művészetét megteremtsék … a római, a 
krétai és az afrikai művészet régebbi periódusai-
nak karikatúráit hozzák létre.” (Salvador Dalí)  

Szentessy László képgrafikus művész 
(1938, Esztergom), alapító tag: „Holokauszt”, 
egyedi grafika. A Tatáról 1944. június 6-án elhur-
colt embereknek állít emléket, ezzel az illusztratív 
rajzzal. „Hommage a Bohumil Hrabal (1914–
2014)” című, unikát grafikai lapja, tollrajz. Az apró 
vonalas, pontozásos technika, régies hangulatot 
teremt, pont megfelelőt Hrabalhoz. Az illusztrá-
ció megidézi a cseh író regényeinek alakjait, 
amelyekből többet meg is filmesítettek, és Ma-
gyarországon is vetítettek. (Talán eljön az az idő 
is egyszer, amikor művészeink gondolnak Mun-
kácsyra, Liszt Ferencre, Székely Bertalanra, ne-
tán Bálint Endrére vagy Lechner Ödönre is.) A 
rajzok szüzséje korrektül megoldott, hiszen pro-
fesszionális alkotóról van szó. „A fekete-fehér 
elég ahhoz, hogy remekműveket alkosson az em-
ber. Festővé válhatunk, rajzolónak születni 
kell.” (Edgar Degas)  

Szilágyi László fotóművész (1951, Győr-
vár), alapító tag: „Kőfejtő I., III., V.”, fekete-
fehér fotográfiák, 30x30 cm-es méretben. A nö-
vények beborítják a régi kőfejtőt. A természet 
visszaveszi, próbálja begyógyítani az ember 
okozta táj-sebeket. A laborálás is dicséretes, 
pontos munka. Gazdag tónusfokozatokat látha-
tunk. „A készülék zárját elkattintani igen egysze-
rű dolog, de a szépet kiválasztani a végtelen gaz-
dagságból: művészet. Milyen sok fényképet lá-
tunk, amelyek csak fotográfiák, s mily kevés kö-
zöttük a kép!” (Walter Hege)  

Végh Éva festőművész (1955, Buda-
pest): „Capriccio I., II., III., IV.”, tűzzománcok. 
A kisméretű (20x20 cm), zománc képek, táji él-
mény varázslatok. Az arany–vörös kombinációk 
meleg színvilággal hevítik a látvány szépségét. Új 
hangja ez a tűzzománcművészetnek, mert meg-
marad a festészet nyelvezete. Nagyon igényesen 
vannak felöltöztetve az alkotások, ami igen fon-
tos, ennél a műfajnál is. „A szín – eszköz, amely-
nek gondolatainkat kell kifejeznie. A kolorit ná-
lunk nem szép foltokat jelent, hanem a kép han-
gulatát, lelkét kell megmutatnia.” (Ilja Repin) 

A műértés a befogadó képessége a művészeti al-
kotás elsajátítására. Az adekvát műértéshez nem 
elegendő pusztán az, hogy a befogadó birtoká-
ban legyen az illető művészeti ág jelrendszerei-
nek, hogy képes legyen hideg fejjel, intellektuáli-
san felfogni a művész mondanivalóját, hanem az 
is szükséges, hogy az emocionális reagáláshoz 
nélkülözhetetlen fejlett érzelmi kultúrával is ren-
delkezzék. Ugyanaz a műalkotás a legkülönfé-
lébb befogadási élmények kiváltására alkalmas 
attól függően, hogy a befogadó milyen szubjektív 
indítékokkal közelít a műhöz, mit hajlandó és 
mit képes felfogni annak teljességéből. 


