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Immár Dorog város gazdag képzőművészeti múltjá-
nak részese az a két művész, aki napjainkban is dol-
gozhatna még – hiszen még csak születésük
hetvenötödik évfordulója érkezett el –, de Árvai Ferenc
szobrászművész hat esztendeje, Furlán Ferenc grafi-
kusművész már tizenkét éve nem lehet közöttünk.
Furlán Ferenc grafikus Dorogon született, és a főiskolai
tanulmányi időszakon, az 1958 és 1963 közötti éve-
ken kívül életútja, munkássága mindvégig szorosan e
településhez kapcsolódott, míg a kalocsai születésű
Árvai Ferenc szobrász gyermekkorában, 1946-ban
került e vidékre, hogy aztán 1956-ban innen induljon
elvégezni a budapesti főiskolát, és más tájakon kifej-
tett, több évtizedes alkotói tevékenységét lezárva, és
mintegy dorogi keretbe foglalva 1994-től haláláig újra
itt éljen és dolgozzon. Az évszámok és az alkotói
színterek tehát egzakt módon meghatározhatók
mindkét művész esetében, viszont a grafikus- és
a szobrász-megjelölés korántsem ítélhető pontosnak:
mint a Dorogi Galériában megrendezett kiállításon fel-
vonultatott művek is tanúsították, helyesebb, ha a két
dorogi alkotó esetében a tágabb értelmű képzőmű-
vész-fogalmat alkalmazzuk. Furlán Ferenc legelsősor-
ban valóban grafikusművész volt, de pályája során
más művészeti ágazatok, műformák és technikák felé
is fordult: a rajzok, az egyedi és a sokszorosított grafi-
kák mellett táblaképeket is festett, és festészeti von-
zódásait a fénnyel festett üvegablak-művészetben
teljesíthette ki, míg néhány szabad térbe komponált
plasztikai művet is alkotott. A grafikus-festő-üvegmű-
vész-szobrász alkotótevékenysége mindemellett
elválaszthatatlan művészet pedagógiai működésétől
is: a szakkörvezetés, a galériavezetés, a kiállításrende-
zés terén kifejtett, egyszóval a Dorog művészeti éle -
tében vállalt és játszott kimagasló jelentőségű

munkásságától. Árvai Ferencet a szobrászat mellett –
amelynek mind a monumentális-, mind a kisplasz-
tika-ágazatát művelte – a festészet foglalkoztatta
elsősorban, de ő is tervezett üvegablakot, és tűzzo-
máncképek is születtek műhelyében. Vagyis két sok-
oldalú, számos művészeti ágazatban dolgozó, a múlt
század hatvanas éveitől az ezredfordulóig aktívan
tevékenykedő, műveikkel folyamatosan kiállításokon
szereplő, és a megbízásra készült, közösségi terekbe
került kompozícióikkal napjainkban is állandóan jelen
lévő alkotóra emlékezhettünk a két művész 2010
tavaszán megrendezett dorogi emlékkiállításán. 
Árvai Ferenc alkotói hitvallása nem áll rendelkezé-
sünkre, de művészeti törekvéseiről széleskörűen
tudósítanak plasztikái és festményei. Egy, a klasszikus
hagyomány szellemében dolgozó, de ugyanakkor
újító szellemiségű szobrász portréja rajzo lódik meg
köztéren álló monumentális alkotásainak és kisplasz-
tikáinak sorából. Hagyományos portrék és bányász-
alakok mellett rendhagyó, új anyagokat alkalmazó, új
formarendet kreáló, és új térszemléletet tanúsító kom-
pozíciók jelzik modernista törekvéseit, amelyek sorában
elsősorban a szobrászat közelmúltjának új anyagára,
a krómacél alkalmazására hívhatjuk fel a figyelmet.
Tokodon, Tokodaltárón, Epölön, Anna völ gyön, Sári -
sápon – és a megyehatárokon túl többek között
Székesfehérváron, Kecskeméten, Szentendrén, Kalo -
csán és Keszthelyen, valamint Budapesten – állnak
kőbe faragott, bronzba öntött, vörösrézlemezbe és
krómacélba foglalt, hajlított-domborított alkotásai;
emlékművek, emlékszobrok és díszítő kompozíciók,
míg Dorogon Prométheusz-bányászemlékműve, Kite le -
pítettek-emlékműve, a Kálvária-stációképei, bányászat-
történeti- és Schmidt Sándor-emléktáblája repre zentálja
szobrászi aspirációit és alkotótevékenységét. A do rogi
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Árvai Ferenc: Bányász, 1967 (Tokodaltáró) Árvai Ferenc: Ülő nő (Korsós nő), 1968 (Székesfehérvár)

Árvai Ferenc: Kitelepítettek emlékműve, 1997 (Dorog)
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emléktárlaton a kisplasztikák mellett különösen érde-
keseknek ítélhettük a lírai szólamokat megszólaltató,
tisztán festői eszközökkel kidolgozott, könnyed, légies
táblaképek, a csendéletek, a tájképek, az angyal-idé-
zések mellett azokat a kompozíciókat, amelyeken
a festészeti és a plasztikai kifejezés mintegy egyen-
rangúan van jelen: e festett táblákba plasztikus, dom-
bormű-elemeket komponált munkák is Árvai Ferenc
formabontó szándékainak, újító szellemiségének
tanúsítványai. 
Furlán Ferenc műveit szemlélve megidézhetjük
1975-ben megfogalmazott ars poeticáját: „Eddig meg-
tett utamon sokféle munka várt rám. A megoldások
erőpróbái olyan élményekkel gazdagítottak, melyek
részben művészi feladatokká, részben művekké érle-
lődtek. Mindennapi munkámban a művészeti ízlés
fejlesztése, a vizuális nevelés foglalták el a fő helyet.
Művészeti munkám ihletője az Ember maga. Miatta
félek és vagyok büszke. Rajta keresztül mérni a világot
és méretni magamat: ez minden titka műveimnek.”
Ennek az emberközpontú művészetnek az esztétikai
tanulságait még ugyancsak a hetvenes években így
vonta meg Fecske András művészeti író: „Művészi
látásmódja vonzódik az emberi pszichikum, s bizo-
nyos élethelyzetek tárgyakban rögzíthető ábrázolásá-
hoz, mint ahogy egy vetetlen ágy, vagy egy csupasz
falú szobában félrelökött nadrág valóban pontos
képet is adhat egy életformáról, vagy egyéni tragédiá-
ról. Furlán mindig a hétköznapi életből indul ki, témái
ezért jól megragadhatók. Keresi, kutatja, mi fejezhetné
ki leginkább korunk sajátos arculatát, mi válhat ’jelen-
téshordozóvá’ jelenünkben, s rábukkan századunk
kellékei között a farmernadrágra, s mintegy jelképpé,
szimbólummá avatja művészetében.” Valóban: az

ember és az embert mintegy megszemélyesítő tár-
gyak sajátos, a kor által meghatározott látásmóddal
vezérelten jelennek meg Furlán mintegy töredezett
tükör által felvillantott képeiben. Minden elmozdul
korábbi, biztosnak vélt helyéről, minden körvonal
bizonytalanná válik, minden részleteire bomlik, s min-
dent áthat valami, inkább a káoszt, mint a rendet
ígérő nyugtalanság és zaklatottság. A XX. század
megrendült, helyét kereső, elbizonytalanodott embe -
ré nek állítanak emléket Furlán Ferenc szervesen
a korba ágyazódó, s a Dorog aurájával, a körülvevő táj
jellegzetességeivel átszőtt alkotásai.
Miután Dorog művészettörténetének korábbi kiemel-
kedő alkotói közül Rauscher Györgynek és Koszkol
Jenőnek megszületett már munkásságuk alapos, kiál-
lításon feltárt és írásba foglalt, kiadványban közreadott
összefoglalása, ez a tárlat arra hívja fel a figyelmet,
hogy e munka Árvai Ferenc és Furlán Ferenc eseté-
ben is elvégezendő, sürgető feladat. A művek még
elérhetők, a történések még nem oly távoliak, s haj-
dani lényük, alakjuk emléke is még közöttünk él.
A két művész alkotói sorsa, műveik együttese elvá-
laszthatatlanul összefonódott a település, a város,
a tájegység történetével: a XX. század második felé-
nek dorogi krónikája megrajzolhatatlan tevékenysé-
gük és műveik ismerete, és alkotásaik tanulságainak
megfogalmazása, összegzése nélkül. Noha műveik itt
születtek meg, itt voltak, és itt vannak, a dorogi való-
ságból, a dorogi közelmúltból és jelenből mégis
nagyon messzire röpítenek: elkalauzolnak minket
a művészet fantasztikus, időben és térben határtalan,
szellemi szféráiba. 

(Árvai Ferenc és Furlán Ferenc 
emlékkiállítása, Dorog, Dorogi Galéria, 2010.)

Furlán Ferenc: Mámor, 1974


