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Egy sárvári születésű, Csolnokra nősült, dorogi isko-
lába szerződött kolorista pályarajzára invitálom
önöket. A művészt Kolonics Péternek hívják. Első
hazai mesterének Lakatos Józsefet nevezte meg,
ő adott elegendő muníciót ahhoz, hogy a műked-
velésnél többet is, érzékenyebb célokat is maga
elé tűzhessen a fiatalember. Úgy gondolom, sze-
rencsés volt, amikor Pécsre került, és rajztanárnak
tanulhatott az egyetemen olyan mesterek tudásá -
nak, inspirációjának és szkepszisének eklektikus
árnyékában, mint Keserü Ilona festőművész,
Bencsik István és Rétfalvi Sándor szobrászmeste-
rek, vagy az Esztergomban náluk még jobban
ismert Morvay László grafikusművész. 
Azzal is szerencséje volt, hogy egy csaknem vado-
natúj (dorogi) iskola rajztanáraként szinte azonnal
gyökeret ereszthetett 1988-ban, ámbár nem lehe-
tett könnyű átültetett faként egyszerre megtalálnia
teljes önmagát. A megélhetési tanárszerep nem
mindig ígéri a művészambíciók szolgálatát. 
Volt mégis újabb szerencsés pillanata ennek
a pályakezdésnek: bizalmat kapott a fiatalember
egy nagy hagyományokkal bíró dorogi szakköri élet
irányítására, vezetésének átvételére olyan elődtől,
mint az akkor már ikonnak számító Furlán Ferenc
és számos más elkötelezett elődje. Kolonics Péter
azóta is (most már huszonévekben számolva)
hadakozik az újabb, 21. századi tehetségekért egy
elképesztően képies világ képtelensége (agyunk
kiüresedése) ellenében. Elektronikus képernyők,
képkeretek agy- és nagymosása közben bizonyára
szembesülnie kell a maga pályakezdő ifjúságával,
amikor még saját és sajátos képi üzeneteket hor-
dozott az irodalom, de még az olvasott média is,
s ebben az üzenőfüzet-halmazban a kíváncsiságé
volt a főszerep: mit is mondunk, bontogatunk ki
egymás számára a minket körülvevő világról? 
Tanár és szakkörvezető legyen a talpán, aki ma,
ebben a türelmetlenül ideges akciófilmvilágban le

tud ültetni, el tud gondolkodtatni, meg tud a bíbe-
lődésre is tanítani amúgy jó kezű tehetségnek szü-
letett, de sietős sikerekre vágyó fiatalokat. Az egyik
remény ebben az igyekezetben a saját tehetség,
a másik az elmélyültség, de nem mellékes az alko-
tói kiérleltség hitelessége. Ezek egyben a mesterré
válás nagy próbái is. 
Kolonics Pétert egyszerre vezetik a maga „hozott”
hagyományai, és az új otthon, a Pilis-Gerecse régió
inspiráló környezetének meg előzményeinek szép
vonulatai. Az elmúlt évek kialakították már a sokféle
képzettségen belül is a maga eszközrendszerét,
tematikáját, stílusjegyeit. Hogy ezeknek van-e tuda-
tos kötődése bármihez is az elődökkel kapcsolat-
ban, azt még bizonyítanom kell. Tehát nem
mondom, hogy ő így gondolt bármit is, csak azt
járom körül, hogy én mit találok a figyelmemre
érdemesnek. Vagyis miért ajánlom most az önök
figyelmébe ezt az érdemességet.
Egy korábbi bemutatásából idézek, mert érvénye-
sebbet mondani nem tudok a Zsembery gyűjte-
mény tömör összefoglalásánál: „Művei egyrészt
egyéni színviláguk, másrészt fakturális értékük
együttese révén válnak egyedivé.” A megállapítást
most megpróbálom a magam tapasztalatai és ész-
revételei alapján kibontani.
Kolonics Péter – mi ketten ebben már megegyez-
tünk egyszer egymás között – olyan figurális festő,
akinek a képein akkor is ott az ember, ha a látszat
mást mutat. Újabb éveinek filozofikus töltésű város-
kép-sorozatában a várakozás fő mondanivalóként
mélyen emberi és drámai pillanatok előrejelzését,
bekövetkezését sejteti. Lehet ez a magány drámája
a siena-i sikátor „házfalakról csorgó vöröslő fájda-
lom”-zuhatagában, vagy Firenze magasságokat
a mélységben tükröző csiszolt járdakövein. San
Gimignano – a tornyok városa – is az emberlép-
tékű utcalabirintusban bolygó turistával vezet ben-
nünket át korokon, természetes és mesterséges

Kovács Lajos

ÚTKÖZBEN

K O L O N I C S  P É T E R  K I Á L L Í T Á S A



P O R T R É G A L É R I A74

fényekkel kápráztató eszméken, szorongásokon.
Különösen kedvelem ezt a képét, mert ott tolakszik
ugyan egy magasba ágaskodó torony töredéke is
a turista feje fölött, de fontosabbak az útvesztők
összefutó, kereszteződő sikátorai. Mert akár el is
veszhetünk bennük. A sikátor festőnk végletes fény-
töréseinek újabb és újabb próbáját jelenti a toszkán
Itáliából ugyanúgy, mint a közép-európai Prágából,
Brünnből, vagy a hullámzó és egymásra szakadó
hegyekre települt Erdélyből, a Békás-szorosból.
Az épített környezetben megtorpant, vagy éppen
mozdulni akaró ember Kolonics Péter akvarelljein
nem testi valóságában, inkább kezenyomával, lét-
rehozott harmóniáival, évszázadok közben elhasz-
nálódott falfelületeivel és természeti elemeivel van
jelen. Csolnoki, soproni, nagybörzsönyi nézőpontjai
ezekben a megviselt, festőiségükkel is együtt omló
vagy újraemelkedő, de a mindennapjainkhoz tar-
tozó intimitásokra figyelnek igazán. A nagybörzsö-
nyi templomkert nyitott kapuja és kerítése mögül
türelmetlenül várom a románkori apszishoz, vagyis
a történelem misztériumához közelítő mai embert.
A kapolcsi templomkapuban híveire várva az Isten
és a hit vakító fényáradatában is a ragyogásba fol-
tot ejtő ember felbukkanását ígéri a lelkész Égnek
feszülő, nyújtott alakja. Az ember felbukkanása
előtti feszültséget érezzük felragyogni a megraga-
dott pillanatokban. 
A portréfestő hagyományokat átértékelő szemléle-
téről már nemcsak az arcok, hanem a tartások,
a kimerevített moccanások, feszülések árulkodnak
egy szakrális vagy éppen vulgáris környezetben,
ahol a környezet egyenrangú az arc kifejezőerejé-
vel. Egy titkolózó, eközben magát harsányan kita-
karó világban érthető ez a filozófiai megközelítés.
Másként rejtegeti előlünk is, de a segítségére siető
apácától is elfordulva megtört tekintetét a Fájdalom
című portré megroppant, a csodálatos gyógyulás-
ban reménykedő, a búcsújárás elragadtatásában
vergődő, idős asszonya. 
De a bécsi Szent István dóm előtt hintójába kupo-
rodó kocsis sem egyszerű életkép-szimbólum.
Egész teste önmaga monotóniába merevedett sor-
sába süllyed – egy konflis börtönében. Elegancia
és kiszolgáltatottság kettősségében – a fáradtság

testi és szellemi egyhangúságában – arctalanná
szürkült, elmerülő sors észrevétlen drámáját leplezi
le a pillanatkép. 
Otthoni (dorogi) örömeink közé tartozik, hogy nem
született dorogiként is folytatója lett például a pano-
rámakép-hagyománynak Koszkol Jenő, Gáspár
Sándor évszázados képsorozatainak örököseként.
A dorogi születésű Koszkol Jenő Esztergom művész-
telepének is meghatározó alakja volt a huszadik
század első évtizedeiben. A panorámaképeken túl
éppen annak a Koszkolnak a száz évvel későbbi
követőjét látom benne, aki utazóként a mediterrán
világ hírhozója, hazatérve pedig a Dorog-esztergomi
történelmi levegő, vagy a budai Tabán-romantika
egyik utolsó megörökítője volt. Kolonics Péter tulaj-
donképpen ennek az utazó-dokumentáló, elmúlás
és túlélés közti hidat építő festészetnek a megszál-
lottja. Toszkána, benne Siena, Firenze festőnk szá-
mára a történelem, az időtlen ember miliője. 
A csolnoki táj, a gyimesi eszterák és szalmakazlak
impressziója, de mindenekfelett a völgyekre törede-
zett legelők, „hidegségek” ezer színfoszlánya a ter-
mészet békéjével és nyugalmával együtt harmóniát
teremtő ember világa. A túlélő emberé! Divatos szlo-
genként azt kellene mondanom: az európai kul-
túrák teljességét találom ebben a svábos csolnoki
völgyben, székelyes Erdélyben az egyik oldalon,
a mediterrán dombtetőkről nyíló kilátásokat a mási-
kon. A lovacskát, a kis tinókat-bivalyokat szekér elé
fogó, összeszokott mozdulattal rakodó, kocsit hajtó
székelyek, csángók szelídséget sugárzó alakjait
fenyegető őszi színek hegycsuszamlásai, párás
hegyi levegőtől kopott, faragott kapui kísérik útjukon.
Szegény, emberi méltóságában mégis sérthetetlen
tartású emberpárokról, közösségekről tudósít minket
a festői érzékenység. Azt mondtam egy nyitva felej-
tett mondatomban, hogy megvannak a makacsul
ismétlődő témái és ehhez a legkifejezőbb technikái.
Útiélmények, az otthon panorámája, az életképben
rejtőző emberi karakter termékenyítik meg tematiku-
san felépített világát. A fénylő olaj és a matt ragyo-
gású akvarell az utóbbi évtizedek kitüntetett
Kolonics Péter-i eszközei. 
Művészünk bizonyosan azok közé tartozik, akik koloratú-
rájukat is, hozzá illő témáikat is a legkövetkezetesebben
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gyúrják, érlelik, variálják. Ez visszafogottsághoz vezet,
s nem jellemzője a termékenység sem. Az ő világa
a legintimebb környezet, amely akkor is földszintes, ami-
kor a Székelykő roppant hegyeivel birkózik, mert
a hegyek lábánál kicsi emberi házak, otthonok, pincék
hátán billeg a hatalmas világ. Ez az otthon pedig most
már elválaszthatatlanul csolnoki, meg székely, meg
csángó világ. Nem érzelmesen nosztalgikus, inkább
érzően megértő. Van a világnak néhány pincesora,
utcája, a történelem után poroszkáló „Istenhátamöge”,
ahonnan kevesebb, máskor hamis híreink vannak
a szépségről, a harmóniáról, az örömről meg a csendről.
Kolonics már a dorogi panorámaképével is azt láttatta
velünk, hogy a méretes nem azonos a mércével. Neki
elég a faluvá olvadt völgy fölé egy emelkedett, rusztikus
pincefal a kapuvá váláshoz (lásd Csolnoki utca), mint
ahogy nem szorul magyarázatra, miért vonul az őszi lila
naplementébe a lány azzal a komótossá öregedett

tehénkével. Ugye, azt is értjük, miért lett 2010-ben pálya-
díjas kép a Hová mész, csángó magyar? Tovább? Át?
Kifelé? Hátrálsz? Továbbírható kérdés ez, akár a szemé-
lyünkre is szabható, ettől olyan egyetemes. 
Honlapjáról egy irodalmár, egy kényszerű világ-
utazó, Márai Sándor mottóként kiemelt gondolatát
azzal a reménnyel aktualizálom, hogy itt és most
egy pillanatnyi állapot rögzítését végezhettük el.
Kolonics Péter viszont makacsul megy tovább
a maga sajátos útján: mert „Utad értelme nem
a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz,
hanem útközben.” 
Legyen hozzá elég ereje, utazó kedve, egy kis
pénze, sok egészsége és bátorsága!

(Elhangzott 2011. január 13-án Esztergomban, 
a Híd Galériában, Kolonics Péter festőművész 
kiállításának megnyitóján.)

Dorogi panoráma, 2001


