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Hofbauer Imre Halmi Artúr: Önarckép, 1915 (olaj)

Juszkó Piroska: Piros sapkás önarckép, 1930-as évek (olaj) Juszkó Béla: Önarckép, 1904 (olaj)
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Kóthay Ernő Lotz Matild, 1880 körül

Schadl János: Önarckép, 1931 (tus, ecset) KDM Nagy János: Önarckép, 1950 körül (ceruza) KDM
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Zilahy GyörgyMartyn Ferenc
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„Mai számunkban befejezzük a Tisza-eszlári pörre 
vonatkozó képsorozatunkat. A végtárgyalás kezdete óta
máig, több jelenetes képen, táj- és térképen kívül a pör-
ben bírák-, ügyvédek-, vádlottak-, tanukként szereplők
közül a Vasárnapi Újság-ban és melléklapunk, a Kró-
niká-ban hetvennél többnek mutattuk be arczképét, hét-
ről hétre lépést tartva az eseményekkel, amit főként
tehetséges fiatal festőnknek, Ábrányi Lajosnak köszön-

hetünk, ki a tárgyalás folyama alatt, a hely színén, a tör-
vényszéki teremben vette föl és küldte meg nekünk
napról-napra az arczképeket és aki ritka ügyességet ta-
núsított az arczképek gyors és találó fölvételében. Mik-
száth Kálmán barátunknak A tekintetes vármegye czímű
mai közleményéhez is ő rajzolta az arczképeket.”

(Vasárnapi Újság 1883. 519.)

„Ábrányi Lajos (családi nevén lászlófalvi és mikeföldi
Eördögh L.), festő, szül. 1849. decz. 7-én Budapes-
ten, megh. u. o. 1901. máj. 26. Tanulmányait a 60-as
évek végén Münchenben végezte, majd Párisba
ment, s 1880–1882-ig az École des Beaux Arts nö-
vendéke volt. Ezután Bonnat híres párisi arcképfestő
tanítványa lett. Eleinte főként illusztrátorként műkö-
dött s a Vasárnapi Újságnak és más képes lapoknak
számos aktuális rajzot készített. Mint arcképfestő
csakhamar föltűnt, s mint ilyen különösen a főúri
körökben talált számos pártfogóra. A Műcsarnok ki-
állításain 1885–1991-ig arczképekkel szerepelt. …
A 80-as évek elején oltárképfestéssel is foglalkozott,
s 1880-ban Őrangyal cz. színvázlatával az egyházi
festészet emelésére alakított bizottság által hirdetett
pályázaton is részt vett. Egyéb művei között legje-
lentékenyebb a tatai színház függönye, amelyet Es-
terházy Miklós gróf megbízásából készített, s amely
Mátyás király udvarát ábrázolja. A művészt egyik is-

mertetője a következőképpen méltatja: »Ábrányi
Lajos nem tartozott a világraszóló tehetségek közé,
de becsületes törekvésével, szívós munkaerejével
és ritka szorgalmával hosszú és kemény küzdelmek
árán mégis fölküzdötte magát azok közé, akiknek
neve mindenkor jóhangzású marad a magyar fes-
tőművészet történetében. Csöndben és teljes visz-
szavonultságban teljesen művészetének élt és
fáradhatatlan szorgalommal festegette arcképeinek
gazdag sorozatát, s ha anyagilag nem is tudott ma-
gának szilárd alapot teremteni, erkölcsileg nagyon
szép sikereket ért el. Mint ember is, teljes rokon-
szenvét bírta mindazoknak, akikkel érintkezett,
s igazi magyaros jelleme, józan higgadtsága nagyon
sok jóbarátot szerzett neki.« A művész férfikora
delén, 52 éves korában hunyt el, s özvegyet és
négy gyermeket hagyott maga után.”

(Vasárnapi Újság 1906. május 20.)

Á B R Á N Y I  L A J O S

Á B R Á N Y I  L A J O S

P O R T R É G A L É R I A
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Koroknay Gyula

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T  S Z A B O L C S - S Z A T M Á R B A N

… Nyíregyháza lett 1876-ban az új megyeszék-
hely. Ábrányi Lajos ekkor kezd újságszerkesztéssel
is foglalkozni. Budapesten 1849-ben született egy
olyan szabolcsi földbirtokos családban, mely egy
zeneszerzőt, s költőt is adott a nemzetnek. A fes-
tészetet Münchenben és Párizsban tanulta. Már
1875-ben újságíróként működött Nyíregyházán,
mely a következő évben az új megyeszékhely lett.
Az 1880-ban meginduló Nyírvidéknek első főszer-
kesztője volt. 1885-től a Műcsarnok állandó kiállí-

tója, s a Vasárnapi Újság egyik népszerű illusztrá-
tora. A Megyei Tanács nagytermének Kossuth-képe
az ő műve, s a múzeum tulajdonában lévő, egy
ismeretlen Nagykálló környéki földesurat ábrázoló
arcképe ragyogó portretista tehetségét mutatja be.
Műtermi festő, de oldott ecsetkezelése, s az em-
beri lét mélysége iránti érdeklődése Párizs hatása
alatt érett meg…

(Művészet 1977(9)18–22.) 

Ábrányi Lajos: A tatai színház függönye, 1889
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A  „ M Ű T E R E M ”  T Á R L A T A I

Erdélyi Árpád

Valóságos téli vernisszázsos hangulatot árasztot-
tak a „Műterem” eddigi kiállításai. Ezzel azt akar-
juk hangsúlyozni, hogy Kató Kálmán, a művészeti
vezető igen helyes érzékkel még az eseményte-
len hónapokban is el tudja hitetni nézőivel: nagy
szezonban vagyunk. Ezért főképp a művészek
hálásak lehetnek neki, de bennünket is gazdagít
szép napok emlékével. Jól választotta meg kiállító
művészeit is. A közönség és sajtó egyöntetű íté-
lete ez. Gyakorlati jelentősége megmutatkozik
a Kubassék együttes kiállításának meghosszab-
bításában.
Ezúttal csupa ismert nevű művészt szólított a ve-
zetőség a „Műterembe”. Markup Béla szobrász és
leánya Markup Valéria, Bálint Árpád, vydai Brenner
Nándor, Juharos István, Kubassné, Kubass Árpád és
Csengery István. Ez a kicsi, de termékeny gárda elég

változatos anyaggal töltötte ki a kiállítások keretét.
A kiállítókat nem annyira stílusegységük, mint jó ké-
szültségük hozta közös nevezőre, melynek a festői
kvalitás a legmegbízhatóbb értékeleme. Ezek a „Mű-
terem”-művészek sem hoztak új megoldásokat,
problémakereső törekvésük sehol sem rázza föl
a jó magyar művészi termékekhez szokott tárlatlá-
togatót, de ha a megszokott kvalitásokon túl nem
menő műélvezettel megelégszünk, a „Műterem” ki-
állítása megfelel a legkényesebb igényeknek is. …
Bálint Árpád mitológiai és vallásos poémái kissé
Böcklin-hatásúak, de „vázlatai”-ból nem tagadhatjuk
meg az önálló problémákba való elmélyedés érde-
mét. Legjobb műve a Hajnali munka, már teljesen
a francia impresszionisták hatását érezteti. …

(Művészet 1938(21)128.)

Bálint Árpád: Férfiképmás, 1930 (olaj) KDM

Bálint Árpád táj- és életképei elevenek és életsze-
rűek. Sokszor megfestette Tata és környéke a szá-
zadelőn oly békés hangulatú városképét, a város
természeti környezetét, de jelentősek az 1920-as
évek táján készült olajképei is a budapesti Lövölde-
téri piacról és a konflisállomásról. Mindemellett
művei között mitológiai és vallásos témájú alkotások
is fellelhetők, s jelentős restaurátori tevékenységet is
kifejtett: 1921-ben megbízást kapott a mezőberényi
evangélikus templom oltárképének a felújítására. …
Rendszeresen szerepelt a két világháború között ren-
dezett csoportos kiállításokon. A negyvenes évek
első felében még ismert festő volt, de halálának
pontos helye és időpontja ismeretlen.

(Wehner Tibor–Kovács Lajos (szerk.): Zsembery gyűj-
temény. Dorog, Esztergom, Komárom, Nyergesújfalu,
Tata… Komárom-Esztergom megyei képzőművé-
szek alkotásai Zsembery Dezső gyűjteményében.
Dorog, 2008. Dorog Város Önkormányzata. 101.)
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Wehner Tibor

A kartonlemezre olajfestékkel festett, kisméretű
– 14x24-cm-es – jelzetlen tájkép az 1990-es évek ele-
jén bukkant fel a szentendrei Metszet Galériában.
A galériában nem ez volt az egyetlen Bálint Árpád fes-
tőművész által festett mű: egy nagyobb tétel – min-
tegy 40-50 darab – hasonló méretű, hasonló anyagra,
hasonló technikával festett alkotás került ekkor a mű-
kereskedésbe, feltehetően a művész hagyatékából.
A Táj házakkal című kompozíció a művész impresszi-
onista hatásokat tükröztető, kései korszakában ke-
letkezhetett: egy 1938-as kiállítási beszámolóban
Erdélyi Árpád emlékeztetett arra, hogy a művész egyik
legjobb műve, a Hajnali munka című kompozíció már
teljesen a francia impresszionisták hatását érezteti.
A Táj házakkal című kompozíció előterében sötét,
zöldes-barnás színekkel megjelenített lakóházakból
és gazdasági épületekből, emeletes és földszintes
tömbökből álló házsor húzódik, amely egy település

utolsó, szélső épületegyütteseként fűződik fel.
Az épületek mögött a távolban mintha hegyvonulat
emelkedne. A háztetők fölött oldott színpászmákból
szerveződő, finom fényekkel és árnyékokkal model-
lált égbolt magasodik, a középpontban egy sárga
festékfolttal jelzésszerűen megjelenített napkorong-
gal. A táj konkrét, tárgyszerű elemei – a házak és
közvetlen környezetük, és a napkorong is – lágy, el-
mosódó kontúrokkal közrefogott motívumokként
tűnnek fel, míg az égbolt festői tükröztetésében
megfoghatatlanul olvadnak egymásba a párás-fel-
hős levegőrétegek, amelyeken alig-alig, csak egy-
egy pillanatra tör át a napfény. Szinte átérezzük
a rekkenő, fülledt nyári meleg bódító hatását.
Bálint Árpád házakkal övezett táj- vagy ég-képe kis
mérete ellenére is monumentális hatásokat indukál,
egyszersmind könnyedségekben játszó, érzékeny fes-
tői kifejezéseket, különleges értékeket összpontosít.

Bálint Árpád: Táj házakkal, 1930-as évek (olaj) Mgt.

B Á L I N T  Á R P Á D :  T Á J  H Á Z A K K A L ,  1 9 3 0 - A S  É V E K
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Jegyzék Benesch László tatai vonatkozású képeiről

Benesch László: Gesztes vára, 1893 (akvarell) KDM

Benesch László

M Ű T Á R G Y J E G Y Z É K
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Lyka Károly

M A G Y A R  M Ű V É S Z É L E T  M Ü N C H E N B E N .  
M A G Y A R  M Ű V É S Z E T  1 8 6 7 – 1 8 9 6  ( B L A S K O V I C S  F E R E N C )

„… Azok közt, akik 1880-ban lettek az Akadémia
növendékei, korrajzunkban meg kell említenünk
a szalóki Roskovics Ignácot és a bécsi születésű
Blaskovics Ferencet. Az utóbbiról, aki vajmi ritkán
lépett nyilvánosság elé, elég megjegyeznünk, hogy
a bécsi Akadémiáról került a münchenibe Benczúr,

Seitz és Diez keze alá és nagy életképével (Gyanús
alku) szerepelt a Műcsarnok 1896-i kiállításán.
Egyébként, mint a „tatai gróf” állandó vendége élte
napjait az Esterházy-kastélyban. …”

(Budapest, 1982. Corvina Kiadó. 59.)

Lyka Károly

Blaskovics Ferenc. Hetvenkétéves korában június
hóban elhunyt Tatán Blaskovics Ferenc festőmű-
vész, aki a nyolcvanas-kilencvenes években eléggé
ismertté tette a nevét a magyar parasztéletből vett
képekkel, de immár évtizedek óta szinte teljesen
elvonult a nyilvánosság elől, s régóta, mint a tatai
gróf vendége élte csöndesen napjait. Esterházy
Miklós gróf ismert mecénása volt művészeknek,
íróknak, színművészeknek; a kilencvenes években
nála tartózkodott, mint vendég, Blaskovicson kívül
Pállik Béla, Gyürky Béla, Halmi Artúr, Lotz Matild.
Ez az amerikai születésű festőnő főképp állatképe-
ket festett, bejárta Észak-Afrikát, aztán a gróf meg-
hívására Tatán telepedett meg, s utóbb felesége
lett Blaskovics Ferencnek (meghalt 1923. február
23-án). Már előzőleg szerepelt kiállításokon Blas-
kovics, s mint jóhírű festő került Tatára a kilencve-
nes években. Tehetségét Benczúr Gyula azzal
ismerte el, hogy midőn Münchenből Budapestre
telepedett és mesteriskolát nyitott, már 1883-ban
fölvette Blaskovicsot mestertanítványai közé, egyéb-
ként már a müncheni akadémián is tanította őt
(ahol előzőleg Seitz és Diez voltak a tanárai). Blas-
kovics a kor ízlése értelmében elgondolt paraszté-
letképeket festett leginkább (bár ismertünk tőle egy
interieurt és egy fürdőző nőt is), tárgyai anekdotikus
élűek voltak, mint ahogy például Aggházy és Bihari
festettek, egészben véve a müncheni iskolának

a képviselője. Azzal, hogy egyre ritkábban küldött
képet a kiállításokra, jóformán kikapcsolta magát
az aktív művészeti életből s nevét a közönség
hamar elfeledte.
Blaskovics Ferenc Bécsben született 1859-ben, s ott
és Münchenben végezte tanulmányait. Budapes-
ten, a Benczúr-iskolában festette első kiállított képét
(Írja alá, 1883), ezt követte 1887-ben a Megzavart
kártyajáték. Münchenből küldte a Műcsarnokba
a Gyanús alku című festményét, amely a millenáris
kiállításon is szerepelt és számos reprodukcióban
terjedt el. 1891-ben dicsérő oklevelet kapott a zág-
rábi kiállításon. Egyszer-kétszer kiállított a Nemzeti
Szalonban is.

(Magyar Művészet 1931. 302.)

Blaskovics Ferenc: Kosztümterv,
1890-es évek (akvarell) KDM

I N  M E M O R I A M
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Blaskovics Ferenc: Tollrajzok, 1895 (tus) KDM



P O R T R É G A L É R I A / c S A L Ló KÖ Z I  F A R K AS  L Ő R I N c110

Csallóközi Farkas Lőrinc: Tóvárosi melegvíz, 1930 körül (olaj) Mgt.

Csallóközi Farkas Lőrinc: Havas utca Sopronban, 1945 (akvarell) 
Sóstai Galéria tulajdona
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Kövesdi Mónika

C S A L L Ó K Ö Z I  F A R K A S  L Ő R I N C  A K V A R E L L J E

Még 2013 decemberében vásárolta meg a Kuny
Domokos Múzeum Csallóközi Farkas Lőrinc akva-
relljét. A kép kicsi, a műkereskedésben egy éven át
nem akadt meg a szeme rajta senkinek. Magam
havonta ránéztem, megvan-e még, míg végül si-
került lecsapnunk rá, és megvásárolnunk a mú-
zeum számára.
A kép gyönyörű. Árad belőle a régi idők, a régi
telek hangulata. A helyszín Tata, a várkanyar hídja,
a kanyarban lovas szán közeledik. A látványt a ba-
rokk hídszobor, a mellette álló régi ház, és egy
öreg platán azóta még inkább városképi elemmé

váló kulisszája zárja le. Annyira jellegzetes a vá-
roskép, annyira érdekes a helyszín, és annyira bra-
vúros a szerkesztés. Ragyog a vastag hó, és
sárgállik a ház oromzata. Annyira eleven, mintha
mi magunk is ott lennénk…
Csallóközi Farkas Lőrinc titokzatos alkotó. Az 1930-as
években dolgozott Tatán, lírai akvarelleket, városképi
részleteket festett, aztán eltűnt innen. A régi tatai
házakban különleges kincsként őrzik képeit, és fél-
tőn, suttogva ejtik ki a nevét.
Friss szerzeményünk most bizonyára felhívja a figyel-
met erre a rejtőzködő életműre.

Csallóközi Farkas Lőrinc: A várkanyar télen, 1930-es évek (akvarell) KDM



Az elmúlt századok kutatói amellett, hogy szaktu-
dósok voltak, többé-kevésbé polihisztoroknak is
mondhatók, s ha másutt nem is, útleírásaik színes
soraiból (mert utazni szerettek) minduntalan kivilá-
gosodik a minden iránt való érdeklődés. Gondoljunk
csak Kitaibel Pál hidrológus ma már kultúrtörténeti
értékű útinaplójára (Diaria itinerum, 1769–1799),
vagy akár az itt járt kiváló orvostudós, Richard Bright
könyvének (Travels from Vienna etc., 1818) Balaton
környékét elevenen megfestő részleteire.
Ilyesfajta polihisztor hajlamú, fáradhatatlan, hangya-
szorgalmú, nyughatatlan utazó volt Dornyay Béla,
akinek halálával az elmúlt századok polihisztorainak
egyik utolsó képviselőjét vesztettük el. Voltaképpen
geológusnak indult, és mint fiatal tudós, gimnáziumi
tanár, máris maradandó értékű eredményt ért el,
amikor nagynevű bécsi geológusokkal szembefor-
dulva, a Rózsahegy környéki hegyekben a triászt ki-
mutatta (Rózsahegy földtani viszonyai, 1913).
Munkássága további folyamán a geológiától ugyan

eltávolodik, azonban később is minden művében
érezhető a geológus képzettség. Lehetséges, hogy
ha eredeti tudományágához hű marad, további ér-
tékes felfedezéseket tesz. Mindenesetre a termé-
szettudomány realista szemlélete végig megmarad
egész működési területén, a dolgokat elsősorban
ebből a szempontból figyeli meg és írja le.
Tulajdonképpen minden érdekli, ami környezeté-
ben a múlt emlékeként megmaradt, kezdve a sok
millió éves kövületektől, növénytani ritkaságoktól,
római fibulákon, középkori várromokon, metszete-
ken keresztül az újkori parasztkultúra termékeiig.
Fáradhatatlan buzgalommal gyűjti a természettu-
dományi, régészeti, néprajzi tárgyakat, az ezekre
vonatkozó adatokat, levéltári kutatásokat végez.
S mert nyughatatlan természete több felé sodorja,
mindenütt, ahol mint gimnáziumi tanár működik,
végül Keszthelyen, ahol végre múzeumi alkalmaz-
tatást nyer, múzeumszervezéssel foglalkozik, gyűj-
teményeket létesít, de az illető városok múltjával
kapcsolatban számos cikket, tanulmányt jelentet
meg. (1910–1912 között Rózsahegyen, 1912–1918
között Veszprémben, 1918–1923 között Magyaró-
váron és Budapesten, 1923–1940 között Salgó-
tarjánban tanít. Megszervezi a Liptó-Vármegyei és
a Tata-Tóvárosi Múzeumot, 1912–1918 között
a veszprémi múzeum őre. 1940-ben a keszthelyi
Balatoni Múzeumba kerül, 1941–1948 között,
nyugdíjazásáig igazgatójaként működik.) Munkás-
sága sokoldalú, egyformán ír Fellner Jakab tatai
építőművészről, régi tatai várképekről, balatoni
halász céhről, Beudant francia geológus munkás-
ságáról, a diási borospincéről (sajátjának mond-
hatván a legrégibb Balaton melléki pincét),
Cserszegtomaj helyneveiről, a Burgundia helynévről,
a siófoki zsilipről, keszthelyi törökkori okiratokról,
mamutfogról, florisztikai emlékekről, 48-as naplóról,
a balatonszentgyörgyi Csillagvárról (amit különben
Dornyay Béla írt le először, ahogy a balatonszemesi
reneszánsz pasztofóriumot is ő tette közismertté)
és még sok minden másról.
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Vajkai Aurél
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Dornyay Béla igazolványképe
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De e sokoldalú munkásság tulajdonképpen egy célt
szolgált: felfedni a településben, a tájban élő ember
előtt környezetének múltbeli emlékeit, általában ér-
tékeit. Lényegében nagyvonalú ismeretterjesztő
munkát végez, s írásainak, cikkeinek bibliográfiáját
áttekintve olyan érzése támad az embernek, mintha
egy mai, jól működő TIT szervezet többéves mun-
kaprogramját olvasná. Jól összeállított honismertető
levelezőlapsorozata is ennek az érdekében állt,
ahogy a Salgótarjáni Füzetek, a Balatoni Múzeum
Értesítője, a Balatoni Múzeumi Füzetek című soro-
zatok egyes számai. Az utóbbiak minden cikkét kü-
lönben egy személyben szerkeszti és írja.
Mindezzel azonban erejét, tudását is szétforgá-
csolta, s a sok száz tanulmányának értékes tar-
talmú mozaikszemeiből nagyobb egészet nem
hozott össze, kivéve két útikalauzát.
Dornyay Béla több helyen működött, élete nagyobbik
felét szülőföldjétől, Keszthelytől távol élte le. Lénye-
gében azonban balatoni ember maradt – amit gyak-
ran büszkén emlegetett: – balatoni halászivadék,
s valamit megőrzött a kegyetlen természettel viaskodó
halászok zordságából, tárgyilagosságából, merevsé-
géből. Érthető, hogy a legtöbb szeretettel, türelemmel,
valóban bámulatos hangyaszorgalommal szedte
össze a Bakony és a Balaton útikalauzok hatalmas
anyagához az aprólékos adatokat. Valljuk meg, hogy
e két útikalauz gazdag, már monográfiát képviselő
tartalmával ma is a legjobb útikönyvnek, sőt a Bakony
és a Balaton enciklopédiájának nevezhető és az ösz-
szes azóta megjelent bakonyi, balatoni útikönyv Dor-
nyay Béla műveiből táplálkozik. (A Bakony 1927-ben,
a Balaton 1934-ben jelent meg.) Az ismeretterjesztés-
nek a legmagasabb és a legmaradandóbb eredmé-
nyű formája ez, s útikönyveinek segítségével sok
tízezer kiránduló, üdülő került közelebb a Bakony,
a Balaton ismeretéhez, kultúrtörténetéhez, általában
a hazai történelemhez, kultúrához. Alkalomadtán
még a nagynevű szakemberek is a Dornyay-féle
útikalauzokban néznek utána kérdéses adatoknak.
A polihisztorság azonban tragikus tulajdonságokat

is rejteget magában. Dornyay Béla, aki többször
emlegette, hogy három múzeumot alapított és még
több múzeumnak dolgozott, élete java részét
mégis mint gimnáziumi tanár töltötte el.
Csak élete alkonyán kapott (ezt is véletlenségből) mú-
zeumi alkalmaztatást Keszthelyen. Lelkes honismer-
tető munkáját a külső körülmények egyáltalában
nem segítették elő, s életművének felmérésénél, min-
dig kutató, tevékenykedő, pillanatig sem nyugvó
egyéniségének, szemléletének értékelésénél ezt
a tényt nem szabad számításon kívül hagyni.

(A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 3.
(1965) 7–8.)

Dornyay Béla Tatán kiadott művének címlapja, 1913.
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Dobroszláv Lajos: Mise után, 1944 (olaj) Mgt.Dobroszláv Lajos

Dobroszláv Lajos: A tatai piactér (akvarell) Tata Város Önkormányzata tulajdona
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Kövesdi Mónika

A  S Z Á Z  É V E  S Z Ü L E T E T T  D O B R O S Z L Á V  L A J O S

Dobroszláv Lajos festőművész neve fogalomnak
számít mind Tatán, ahol 44 éven át élt és működött,
mind a felsőgallaiak körében, ahol 16 évet töltött el.
Emlékét szeretettel őrzik, műveivel büszkélkednek,
nem pusztán a művek rendkívül nagy száma, az
életmű viszonylagos ismertsége, de művészetének
kvalitása okán is. A születésének centenáriumára
rendezett emlékkiállítás, az összegyűlt anyag több
évtizedes ívével, az ott bemutatott dokumentumok-
kal olyan tanulságokkal szolgál, amelyeket az évfor-
duló alkalmával szükségszerűen meg kell ragadni,
sőt nyilvánvalóvá kell tenni a széles közönség szá-
mára is.1

Pályakép
A curriculum vitae egyes fejezeteit a mester vázlat-
füzetei segítségével is össze lehetne állítani. Sze-
rencsés körülmény, hogy az 1910-es évektől
egészen haláláig vezetett, évszámmal ellátott füze-
tek egyáltalán fennmaradtak, mint a teljes életmű
alapvető fontosságú dokumentumai. E mappák iti-
neráriumként tudósítanak az általa megtett útról,
annak szó szerinti, földrajzi értelmében (állomáshe-
lyek, utazások, művésztelepek), és a művészi fejlő-
désre vonatkozó, átvitt értelmében is. Kiderül
ezekből, hogy már 15-16 évesen szenvedélyesen
rajzolt, nem válogatva a témákban és motívumok-
ban. A partiumi vidéken élő család a fiatal Dob-
roszláv Lajos számára inspiráló szellemi környezetet
biztosított. Édesanyja családjában, az osztrák Tun-
nerek közt számon tartott, neves művészek is voltak.
A művész sorsa a trianoni tragédiával párhuzamosan
vett fordulatot: amikor jelentkezett a budapesti Mű-
egyetemre, hivatalos áttelepülését is kérvényezte,
az ún. repatriálást, amely azt jelentette számára,

hogy családjától távol, önállóan kell majd egzisz-
tenciát teremtenie, saját lábán megállnia.
A korai vázlatfüzetek között szép számmal akadnak
az akadémiai években használt kis mappák, ame-
lyek a kötelező tervezési gyakorlatok vázlatait, táj-
rajzokat, kompozíciós vázlatokat tartalmaznak,
emellett tele vannak technikai megjegyzésekkel,
festékreceptekkel. Egyértelműen kiderül, hogy isko-
lai leckefüzetként is ezeket használta, tanárainak
korrigáló-bíráló szavait, találó megjegyzéseit je -
gyezte fel bennük, sőt, mintegy naplóként, olvas-
mány- és kiállítás-élményeit, reflexióit is ezekbe írta.
„Edvi Illés A. azt mondta, hogy rövid, megszabott
idő alatt, gyors munkában csinálja sokszor a leg-
jobb dolgokat. Nem kifogás tehát, hogy kérem,
ennyi idő alatt nem tudom megcsinálni. Amikor si-
etnie kell, akkor sikerül sokszor a legjobban valami.
[…] A rajzon, festményen egy domináló tónusrész-
let sötét, a többi rész legyen tónusban világosabb
(tónusellentét, kontraszt), Ludwig Hohlwein plakát-
jain is így van. Mindig van egy sötét, fekete, domi-
náló folt, a többi rész világosabb színben is. […]
Meyer tanárom a zászló színes tervére azt mondta,
hogy döglöttek a színek. Színben döglött. Művész-
nek mindent szabad? […] Munkácsy kiállított –
nem keltett feltűnést. Meghívta az újságírókat zsúrra
– rögtön felemelték.”2 A Képzőművészeti Főiskolán
a korszak legjobb mestereinek, Edvi Illés Aladárnak
és Glatz Oszkárnak a keze alatt találjuk őt. Érdemes
azonban betekinteni leckekönyvébe, és pillantást
vetni diplomájára, hogy kiderüljön, milyen kiváló ta-
nítvány volt, s milyen nagyszerű mester- és tanár-
gárda oktatott az akadémián. A két világháború
közti időszakban (sőt már 1912-től, a nagybányai
szellem betörésétől kezdve) a Képzőművészeti

1 A Dobroszláv Lajos-emlékkiállítást a tatai Kuny Domokos Múzeum rendezte 2002 októberében. Az életművet összefoglaló
kötet ez alkalomra jelent meg, Wehner Tibor bevezető tanulmányával, életrajzzal, teljes bibliográfiával, színes reproduk-
ciókkal és adattárral (Dobroszláv Lajos 1902–1986. Tata, 2002. Szerk. Kövesdi Mónika). A tanulmányban ismertetett alko-
tások és életrajzi adatok a kiállítás és kötet anyagára támaszkodnak.  

2 Vázlatkönyv, 1925. Berzsenyi Bertalanné Dobroszláv Ilona tulajdona.  
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Főiskola igen magas színvonalú és szellemű ok-
tatást nyújtott, s ezzel együtt a rajztanítás (mint
a végzett növendékek kenyérkereseti lehetősége)
az európai átlagot meghaladó színvonalon állt
s ehhez hasonló megbecsültséget élvezett. Az igé-
nyes és sokoldalú rajzpedagógia – a rajztanítást
megreformáló mozgalmaknak és társaságoknak kö-
szönhetően – a tantárgy mai szerepével össze nem
hasonlítható jelentőséggel bírt az általános és közép-
iskolai oktatáson belül. Nem volt tehát kényszerpálya
a végzett művész számára tanítást vállalni, ennek el-
lenére természetesen nagy kötöttséget jelentett
a szabadfoglalkozású művészi léthez képest. 
Dobroszláv Lajos, miután színjelessel diplomázott
az akadémián, a felsőgallai polgári iskolába került.
A családalapítás és tanítás mellett folyamatosan
festett. Első kiállítását 1933-ban rendezte Felsőgal-
lán. 1939-ben sikerült bejutnia a Műcsarnok kiállítá-
sára, a gallai Tabánt ábrázoló, nagyszerű tájképével,
s ezzel megnyílt előtte az út a szakmai karrier lehe-
tősége felé. A témaválasztás egyszerűsége, a szinte
keresetlen nézőpont kiválasztása adja meg a sáros
faluvég, a vidékiesség bensőséges ábrázolásának
kulcsát. A kiállításra beadott Tabán-kép mellett
fennmaradt ugyanennek a témának egy kevéssé
napfényes, kevéssé aranyló ábrázolása, amelynek
a bányavidéket ábrázoló ereje, finom realizmusa
még jobb minőséget mutat. A művész témája
a 30-as években kizárólag Felsőgalla: utcaképek,
életképi jelenetek az őt körülvevő bányászok,
a vidék szegény embereinek életéből, és arcképek
(templomba siető asszonyok, a faluvégi kereszt
előtt a fagyos télben vacogó suhancok, a havas
reggelben érkező pusztai iskolások, a templom kó-
rusában éneklő gyerekek, sváb parasztok, paraszt-
asszonyok képei). A zsánerábrázolásokkal nagy
sikert aratott az országos kiállításokon és a sajtó-
ban, műveit Esterházy Pál herceg vásárolta meg
rendszeresen. Leghíresebb bányász témájú alkotá-
sát, a Sebesült bányász című nagyméretű, feszült-

séggel, várakozással teli kompozíciót 1942-ben fes-
tette. Az igazi mélységeket arcképeivel érte el. Bá-
nyászportréi között is találunk kiváló alkotásokat, a
legszebb portré azonban életművében egy rózsa-
füzért morzsolgató öregasszony képmása, amely-
nek melegsége, bölcsessége, szépsége messze
meghaladja a két világháború közti festészet átla-
gos színvonalát. 
1947-es budapesti kiállítása a felfelé ívelő pálya
(karrier) záróakkordjaként épül be az életműbe.
A Budapesten rendezett tárlat elsöprő sikert aratott,
a kiállításról a sajtó mellett a rádió is tudósított. A ki-
állításon a fővárosi múzeumok is vásároltak a ké-
pekből. „A mélabús, kékszemű, törékeny vidéki
professzor nagy művész. Vízfestményeiben reme-
kel! Tatatóvárosi akvarelljei maradandó értékű alko-
tások.” – írja A Reggel tudósítója.3 „Dobroszláv Lajos,
a bányászélet ismert festője most is hű maradt ere-
deti témaköréhez, néhány erőteljes olajfestménye
is tanúskodik erről. A művész meglepetéssel is
szolgál ezen felül. Vízfestményeinek változatos so-
rozatával egyszerre a legjobbak közé emelkedett.
Közel negyvenöt pompás akvarellt állított ki, klasszi-
kus egyszerűséggel, könnyed technikával, költői
gyengédséggel és mesteri színérzékkel teremtett
alkotás valamennyi.” – írja a Hírlap.4 Az 1947-es di-
adalmenet után a korszak történelmi szituációjá-
nak, szellemiségének tulajdonítható változások,
megrázkódtatások sora köszöntött be Dobroszláv
Lajos életében. Ekkor már jó ideje a tatai gimná-
zium tanára volt. 1948-ban, a piarista iskola álla-
mosításakor általános iskolába helyezték át, majd
1950-ben, vallásos meggyőződése miatt elbocsá-
tották állásából. Őt magát is váratlanul érhette ezek
után, hogy az 1950-es évben rendezett I. Magyar
Képzőművészeti Kiállítás alkalmával (amelyet
a szocialista realizmus nyitányának tekinthetünk)
elnyerte a kulturális kormányzat frissen alapított
díját, a Munkácsy-díj II. fokozatát.5 A díjnyertes mű,
az egészalakos bányászképmás ma már nincs

3 A Reggel, 1947. február 3.  
4 Hírlap, 1947. február 5.  
5 A Munkácsy-díj alapításáról, a díjazottak jegyzékéről, kislexikonáról ld. Szegi Pál: A Munkácsy Mihály-díj első kiosztása =

Szabad Művészet 1952. november, 556–557. 
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Dobroszláv Lajos: Tóvárosi főutca (akvarell) Mgt.

Dobroszláv Lajos: Országgyűlés tér, 1959 (akvarell) KDM  
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Dobroszláv Lajos: Tóvárosi melegvíz, 1944 (olaj) Mgt.

Dobroszláv Lajos: Harangláb (olaj)
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meg, mert az állam, miután megvásárolta a képet,
egy lengyel delegációnak ajándékozta azt. A bá-
nyászportré (ahogyan a fotóreprodukcióból meg-
ítélhető) szervesen illeszkedik az életműbe,
a felsőgallai korszak finom realizmusú képeinek
folytatása, a korábbi, tömörítő erejű bányászarcké-
pek modorában készült, minden heroikus, eufori-
kus felhang nélkül. A Munkácsy-díj elnyerése után
álláshoz is jutott a mester: a Múzeumok Országos
Központja a tatai állami múzeum létrehozásával,
a piarista múzeum anyagának és a kastélyokból
lefoglalt ingóságoknak az államosításával bízta
meg őt. Művészete akár ki is teljesedhetett volna
ezen sikerek és elismerések hatása alatt, ám köz-
ben az őt körülvevő légkör egyre szorongatóbbá
vált. Ha az akkori szakfolyóirat, a Szabad Művészet
lapjain megjelent recenziókat olvassuk, nyilvánva-
lóvá válik, hogy nem szűnt meg a rá nehezedő
nyomás, megfigyelésének és manipulálásának
szándéka. Ma már hátborzongató ezeket az íráso-
kat olvasni, amelyek a kultúrpolitika eszközeként
a művészektől egy hamis világ ábrázolását akarták
kikényszeríteni, a festészetben a szocialista terme-
lés dicsőségének megjelenítését, az új emberesz-
mény, és az új, ipari létesítményekkel gazdagított
táj megfestését követelték. Dobroszláv Olimpiai ed-
zőtábor című képe kapcsán – ahol pedig tartózko-
dóan, de jól érzékelhetően törekedett a mester
eleget tenni a szocializmus eredményei és szelle-
misége ábrázolásának –, dacára annak, hogy a Du-
nántúli táj-pályázat díját nyerte el vele, elmarasztaló
kritikákat kapott.6 1952-es budapesti kiállításáról így
ír a Szabad Művészet (érdemes összevetni az
1947-es recenziókkal!): „A most ötvenéves művész
ezen a kiállításon nagyobbrészt kisebbigényű mun-
kákkal vett részt. Vízfestmény-sorozatának témái
egyszerű balatoni, folyóparti vagy falusi részletek.
A művész pontos megfigyelője az apró szépségek-
nek, könnyű hangulatoknak. Előadásmódja is hoz-
zásimul a választott mondanivalók tartalmi
igénytelenségéhez. […] Még az intim hangulatok

is sajátságos új tartalmat kaptak megváltozott ha-
zánkban. És a tájban elmerülő »gondtalan szem-
lélődő« mindinkább beleütközik például a Balaton
partján az üdülők, a pihenő dolgozók ezreibe,
a »csendes« falusi utcán a dübörgő traktorba, a lan-
kás dombok felett feszülő villanyvezetékbe, vagy
a téres síkságon épülő gyárba, stb., stb. Egyre ne-
hezebb keresni olyan zugokat, ahová nem jutottak
el az új élet-hozta változások. Ezekkel a szemre-
hányásoknak tűnő megjegyzésekkel nem szándé-
kunk a művész ötvenedik születésnapjának
ünnepét megrontani –, de szeretnénk őt azok so-
rában látni, akik a népünk felemelkedését szolgáló
művészet ügyében fáradoznak. Dobroszláv Lajos
tehetsége sokkal erősebb és felkészültségben ala-
posabb annál, mintsem hogy kényszerűségből vá-
lasszon kisigényű, mondanivalóban szegény
feladatokat…”7

Az 50-es évek ezek után a visszavonulás korszaka
volt. A tájfestészetbe menekült, finom, atmoszféri-
kus dunántúli tájakat festett, ember nem járta vi-
dékeket, erdei tisztásokat, völgyeket a Gerecsében,
kezdetben olajban, majd az olajfestészet forma-
nyelvével szakítva, csakis akvarellben. A vázlat-
könyvek reflexióiban, költői erejű és tömörségű
szövegeiben nyomon kísérhetjük a természetbe
való menekülését, kivonulását, a tájfestészet meg-
születését. Az 1955-ös vázlatkönyv szövegtöredé-
keiben így ír: „Öreg-tó melletti erdőben. Lehangolt
motívumkeresés közben, hogy nem találtam jó és
új témákat. Ellenben találtam sok szép részletmo-
tívumot. Felötlött bennem: ezeket a szép részeket
kompozícióba hozni szigorú természet utáni stú-
diumok alapján. Első ilyen irányú képemet szeret-
ném már látni készen. Hogy fog menni? + MIND
+” Másik lapon: „Sokat rajzolni fastúdiumokat. Ál-
landóan mindenütt, mindent figyelni, vázolni rajz-
ban, színben. Figurálist is. Tájat is. Világos
nyárfatörzs sötét háttér előtt. Új elv ez! Új lehető-
ségek! Prohászka: A természet csak indít, lökést ad,
a többi a lélek műve. A természetben föléledtem,

6 Szegi Pál: A „Dunántúli táj” és a „Tiszatáj” = Szabad Művészet 1952. november, 556–557.  
7 (cs): Dobroszláv Lajos kiállítása = Szabad Művészet 1952. október, 518–519. 
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új erőt nyertem (Szinyei).”8 Korábbi kedves témája,
a zsáner és a portré teljesen eltűnik az életműből,
a táj azonban új lehetőségeket és szemmel lát-
ható örömet nyújt számára. A klasszikus, olajban
készült tájképek mellett (után) az akvarellek to-
vábbi lehetőségeket rejtenek, hiszen par excel-
lence kerülik a nagy témát, a nagy motívumot,
kizárólag egy tisztán festői feladatról, a fény meg-
jelenítéséről szólnak.
A korai akvarellek, 1944-45-től illusztratív jellegűek,
néhány ecsetvonásra korlátozódnak. Néhány vonal,
néhány színfolt, némi téma – igazi mesterdarabok.
Az 50-es, 60-as években már elmerül, szinte fürdik
a színek szépségében, a fények mindent átitató
ragyogásában. Az Öreg-tó és a Cseke vízfelületei,
partjai korlátlan mennyiségben adják a motívumot.
Az évek múlásával aztán egyre gyakoribb lesz a téli
táj, a ködös-párás hangulat, a messziről ábrázolt
motívum, amelyben immár nem válik a néző ré-
szévé a látványnak. Az atmoszférikus, intim részle-
tek helyett tökéletes mesterségbeli tudással,
ragyogó rajzművészettel ábrázolt és kidolgozott, lé-
nyegét tekintve azonban frissességét és üdeségét
vesztett, fáradtabb akvarellek kerülnek ki keze alól.
Miközben még mindig megszállottan, napi gyako-
risággal készíti műveit, észrevétlenül távolodik
az akvarell friss, fényes szellemétől. Csaknem kívül -
álló, aki mintegy dokumentálja a számára oly fon-
tos, őt éltető természet képét.

Inspirációk
A pályaképben vázolt témák, korszakok hátterében
az évszázad jellemző tendenciái húzódnak meg.
Amennyiben nem elégszünk meg Dobroszláv Lajos
művészetének helyi értéke és jelentősége alapján
való megítélésével, láthatóvá válnak azok az inspi-
rációk és kötődések, amelyek művészetét az or-
szágos jelenségek közegébe integrálják, és valódi
jelentőségét megadják. Elgondolkodtató, hogy
szinte fel sem merült mindeddig az az igény, hogy
az életművet magasabb szinten értelmezzük, és
Dobroszláv Lajosban ne csak a tatai városképeket

festő, idős, helyi mestert lássuk. Miután olyan al-
kotóművészről van szó, aki élete utolsó 30 évé-
ben a világtól szinte elvonultan élt és alkotott –
annak köszönhetően, hogy nem akart és nem tu-
dott alkalmazkodni a kor kívánalmaihoz – talán
megbocsátható a kutatás és értékelés közönye
mű vészetével kapcsolatban.
Az indulás művészeti közege arra az időszakra
esik, amelyben Nagybánya hivatalosan is teret nyer
a 20-as években, és a korábbi német orientáció
után friss, franciás impulzusok itatják át a magyar
művészetet. A legkorábbi ismert Dobroszláv-fest-
mények, felsőgallai korszakának legelejéről, szinte
avantgárd munkák, harsány, dinamikus, nagyvo-
nalú ecsetkezeléssel, tiszta, erőteljes színfoltokkal.
Fokozatosan tér vissza a 30-as évtized végére
mesterének, Glatz Oszkárnak, Nagybánya vezető
művészének festői világához. Nemcsak a festői
formanyelvet, de a témaválasztást, a munkásáb-
rázolás realizmusát, portréfestészetének mélységét
is minden bizonnyal Glatz hatásának köszönheti,
akinek Nagybányán, e bányásztelepülésen 1896-
ban festett, Bányászok reggeli imája című híres
képe bizonyára előtte is ismert volt. A bányász-
téma ezidőtájt már polgárjogot nyert a művészet-
ben, ám Dobroszláv Lajoshoz hasonló, elkötelezett,
hiteles, őszinte festője sem addig, sem azóta nem
akadt e területnek.
Az életműben nagy csoportot, korszakot jelölnek ki
a zsánerábrázolások a 40-es évek elején. Ezek
közül csak a családot ábrázoló, családban őrzött
darabok maradtak meg, s ez a körülmény kiválóan
jelzi a képek sikerét és súlyát az életművön belül.
A korszak műcsarnoki festészetének a század első
felében mindvégig legkedveltebb műfaja volt a zsá-
ner, amely azonban 1945 után – burzsoának ítél-
tetvén – elfelejtődött, kikopott és értéktelenné vált,
noha folytatásra lelt a szocreál festészetében is. (Ma
ezek a 20. század első felében készült alkotások
töltik meg zsúfolásig műkereskedéseink falait.) Dob-
roszláv Lajos minden mesterkéltségtől, édességtől,
drámai jelenetezéstől vagy naturalizmustól mentes

8 Vázlatkönyv, 1955. Berzsenyi Bertalanné Dobroszláv Ilona tulajdona.
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életképei a legjobb nagybányai hagyományokat (az
említett Glatz-kép szellemét) őrzik.
A két világháború közti korszak stílusának szerves
részét képezi az iparművészeti tervezésben, lak-
berendezésben, viseleteken és az építészetben
felfedezhető, art deco által áthatott nemzeti or-
namentika. Dobroszláv Lajos vázlatkönyveiben,
mappáiban a kezdetektől az utolsó évekig folya-
matosan felbukkannak ezek a nemzeti ízlésű ter-
vek, amelyeket alkalmazott grafikai munkának
szánt. Rendkívül szívesen bíbelődött a stilizált
virág- és növényornamentika megalkotásával, kon-
túrozásával, színezésével, és csodálatos lapokat
hagyott hátra. Bármennyire is meghökkentő ezek-
nek a terveknek a puszta létezése, mégis tudomást
kell venni róluk, mint az életművet végigkísérő mű-
fajról, s mint a mester által rendkívül kedvelt tevé-
kenységről. Talán kézügyesítő gyakorlatnak szánta
e rajzokat, talán komoly tervei voltak ezekkel kap-
csolatban, mindenesetre az életmű ezen része tel-
jesen visszhangtalan maradt. 
Dobroszláv Lajosnak az 1950-es években kibonta-
kozó szocreálhoz való viszonyát – mint az életmű-
vet meghatározó, megváltoztató körülményt –
a pályakép kapcsán már említettük. A kultúrpolitika
olyan nyomással nehezedett ezidőtájt az alkotókra,
hogy ad absurdum lehetetlenné tette működésüket.
Dobroszláv Lajos életművében ehhez a periódus-
hoz kapcsolódnak az ekkor készült bányászképek
mellett a tatai nagyhalászatnak, a szőnyeggyár
üzemcsarnokának, a tatai vasútállomásnak a képei,
amelyek mind-mind festőileg jól megoldott, sőt iz-
galmas, de tartalmilag erőtlen és erőltetett alkotá-
sok. A tájfestészetbe menekülés ezekben az
években az ekkor már klasszikusnak számító, nagy
mesterek életművében is érzékelhető. Az egykori
műcsarnoki mesterek előtt – hacsak nem akarták
munkásmozgalmi hősök és termelési értekezletek
képeit festeni – nem maradt más út, mint a diszkrét
és bensőséges téma, a táj, s annak is az a kivágata,
amely lehetőleg nem tartalmaz villanyvezetéket, pö-
fögő traktort, épülő gyárat. Wehner Tibor a 2002-ben

megjelent Dobroszláv-album bevezető tanulmányá-
ban találóan világít rá arra az összefüggésre, hogy
a nagybányai tanultságú mesterek szinte törvénysze-
rűen orientálódtak az akvarellfestés felé.9 Az akvarell
természete ugyanis, hogy meghitt, intim legyen, mint -
egy lehetőséget adva a korigény szerinti témák elke-
rülésére. Az akvarellen nélkülözhető az ipari táj,
az emberi tevékenység (mint főtéma) ábrázolása,
a nagyjelenet, a narratíva. Miután ez a generáció Edvi
Illés mellett kiváló felkészültségre tett szert a vízfes-
tésben, érthető, hogy nem egy közülük – így Dob-
roszláv Lajos is – ide vonult vissza. Tudjuk, hogy
Dobroszláv Lajos milyen kiváló volt az akvarellben,
s hogy ezt mennyire elismerték, az 1947-es, rajongó
recenziók tanúsítják. Az 1950-es években azonban,
a művészt körülvevő csenddel párhuzamosan, meg-
szűnt a kiállítási lehetőség és a kritika is, így sem
a széles nagyközönségnek, sem a szakmának nem
volt módja megismerni munkáit. Ráadásul a 60-as
évektől a kultúrpolitika modernizmust támogató el-
lenszelében kellett állnia, olyannyira, hogy csodálatos
alkotásait, mint divatjamúlt műveket, éppen hogy
megtűrték a megyei tárlatok anyagában.

Világkép
Tudjuk jól, hogy Dobroszláv Lajos mélyen vallásos
ember volt, ám hogy vallásos festő lett volna, ke-
vésbé egyértelmű. Egyetlen vallásos kompozíciójá-
ról sem tudunk, talán éppen azért, mert nem is
festett ilyen tárgyú alkotást. Sem bibliai témák, sem
Krisztus- vagy Mária-képek nincsenek az életmű-
ben. Minden képére ráírta viszont életének jelmon-
datát (devizáját): MIND (Mindent Isten nagyobb
dicsőségére – Loyolai Szent Ignác fohásza). Nem-
csak akvarelljein, de olajképein is, ceruzával írva,
sőt vázlatain, vázlatfüzetének lapjain is megtaláljuk
ezt a jelzést. A családi legenda szerint az egyik aka-
démiai mester szólította fel tanítványait, hogy vá-
lasszanak maguknak jelmondatot, vezérfonalként,
alkotói hitvallásként. Az a körülmény azonban,
hogy minden alkotásán, minden egyes lapon, ami
keze alól kikerült, ott van a jel, hogy szignójánál is

9 Wehner Tibor: Olaj/vászon, akvarell/papír. Dobroszláv Lajos festői világa = Dobroszláv Lajos 1902–1986. Tata, 2002. 5–14.  
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fontosabb volt számára a négy betű, arra utal,
hogy nem egyszerűen egy saját jelzés alkalma-
zásának szokásáról van szó. Amint a jelmondatot
elemezzük, felfedezzük benne az állítmány nél-
küli imperativust, s nyilvánvalóvá válik, hogy nem
pusztán jelzés, hanem ajánlás, dedikáció. Dob-
roszláv Lajos életműve tehát nem olyan értelem-
ben vallásos, hogy szakrális témát ábrázol,
hanem olyan értelemben, hogy minden egyes al-
kotását, vonalát, munkáját Istennek ajánlja.
A Dobroszláv-oeuvre egy Istennek szentelt
életmű, ezen az alapelven nyugszik, erre épült
fel. Így forr egybe művész és műve. 
A Dobroszláv-évforduló alkalmat kell, hogy teremt-
sen arra, hogy e provinciális dimenziók közt értékelt
művészt elhelyezzük az őt megillető helyen: a ma-
gyar művészettörténetben. Művészetének tanulsága
emberi nagyságával fonódik össze: szenvedélyesen,

megszállottan alkotó, emberi tartásához ragaszkodó
művész volt, aki a történelem fordulataira alázattal,
a bölcs kívülállásával és nyugalmával tudott rea-
gálni. E művészi attitűdöt fogalmazzák meg Pogány
Ö. Gábor értékelő sorai: „Emlékezetes, hogy nagy-
méretű figurális kompozíciók is készültek műtermé-
ben. Drámai erejű életképekkel is jelentkezett
a kiállításokon. Virtuóz jártassággal rendelkezik az
olajtechnikában csakúgy, mint a vízfestésben.
Egyéni jellegzetességét mégsem az ábrázolásbeli
biztonság, a minden művészi feladat megoldására
alkalmas szakmai képzettség, tényközlő kézügyes-
ség határozta meg, hanem egyfajta lírai magatar-
tásforma: elgondolkodó és mérlegelő figyelem,
a kegyes színjáték, vagy inkább a különös játékszín,
a valóság iránti bölcs megértés.”10

(Új Forrás 2003(3)86–93.)

10 Pogány Ö. Gábor megnyitóbeszéde a művész 1972-es gyűjteményes kiállításán.

Dobroszláv Lajos: Nagyhalászat a tavon, 1950 (akvarell) Mgt.
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Dobroszláv Lajos: Kálvária-domb, 1947 (akvarell) Mgt.

Dobroszláv Lajos: Tóvárosi utca, 1948 (akvarell) Mgt.
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Farkas Lajos: Tiszai halászok, 1972 (olaj)

Farkas Lajos: Őszi Rába, 1992 (olaj)



1919. november 16-án születtem Tóvároson. Iskolai
tanulmányaim befejezése után felvettek a Képző-
művészeti Főiskolára. Mesterem Szőnyi István volt,
aki útravalót adott: „Nagyon sokat kell dolgozni
ahhoz – a tehetség mellett is – hogy valakiből festő
váljon.” 1944-ben diplomát kaptam. Töretlen fejlő-
désemet csak a felszabadulás évei hozták meg.
Tagja lettem a Szinyei Merse Pál munkaközösség-
nek, amely összefogta a haladó magyar képzőmű-
vészet alkotóit. A Magyar Népköztársaság Mű vészeti
Alapjának tagja vagyok. 1949 óta rendszeresen részt
veszek országos, területi, valamint kerületi kiállításo-
kon. Az I. sz. Kollektív Műterem tagja vagyok.
1943-ban Nemes Marcell-díjat kaptam. 1943-44-ben
a Műcsarnokban szerepeltek műveim, 1949-ben
a Tavaszi Tárlaton. Rendszeresen részt vettem a II.
ker. Radnóti Klubban rendezett tárlatokon, állandó
tagja vagyok a XIII. kerületi képzőművészeti kiállí-
tás-sorozatnak (1967–1970). Szerepeltek műveim
a Portré-kiállításon 1972-ben, az Angyalföld c. kiállítá-
son a Műcsarnokban 1975-ben, a Honvédelmi Minisz-
térium kiállításán 1976-ban. Első önálló kiál lítá somat
fogadják szeretettel.

(Nyíregyháza, 1977. Benczúr Gyula Terem.
Katalógus)
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Farkas Lajos

B E V E Z E T Ő

Farkas Lajos: Lányportré, 1968 (olaj)
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Losonci Miklós

B E V E Z E T Ő  S O R O K  F A R K A S  L A J O S  K É P E I H E Z

Úgy ismertem meg: festett. Amikor találkoztunk
utcán, múzeumban, a téma változatlan maradt:
a festészet. Farkas Lajos minden órájában, a tér
minden szögletében festő. Csak az. Így ember. Élet-
rajzi adatai a képzőművészet körül sorjáznak. Sző-
nyi István tanítványaként kapott diplomát 1944-ben,
a Nemes Marcell díj tulajdonosa, a Művészeti Alap
tagja, képei szerepeltek Nyíregyházán, Angyalföl-
dön, a Műcsarnokban.
Ennél is lényegesebb mély hivatásérzete, a műfaj
iránti odaadása. Fáradhatatlanul járja az országot,
felkeresi a Dunakanyart, a Tiszát Mártélynál, a Bala-
tont és főleg, ismételten a dunaföldvári löszfalat,
ahol a táj meghittsége sürgősen képnek ajánlkozik.
Farkas Lajos elfogadja az őszi holtág, a vízbe hajló
fűzfák, az erdő széle, a kertek alja, a szőlőhegy aján-
latait, addig nem nyugszik, míg az élményből vázlat,
a vázlatból festmény nem lesz. Érzékeny színfuta-
mokkal idézi az évszakok ruháját magára öltő tájat,
csak azt festi, ami a látvány szintjén: birtoka. Érzékei
vezetik a formák és tónusok kincseihez – jó a festői

ösztöne. Óhaja azon vizuális igazolás, hogy a rea-
lizmus nem befejezett kövület, hanem új hajtást ser-
kentő lendület, innen felületeinek őszinte
hevessége, ahogy megragadja a csendélet motívu-
maiban a mindig másképpen újrateremtődő való-
ságot. Nem retten vissza a hirtelen fordulatoktól:
orgona, rózsa egységet képez festményein. Miért?
Könnyű a válasz. Csengenek a sárgák, olyan dina-
mika koccantja csoportjukat a zöldek hallgatásához.
Az esztétikai hatás kellemes, nem megrendítő, lel-
külete elégikus, hessenti a drámát. Megelégszik
azzal, hogy lila permetben úsznak a hajnali fák, s ezt
megörökíti. Ezt érzi tisztének, feladatának. Valamit
mindig felfedez a világból – a hínáros vizet, a rejtőző
hold sugárzását, a part felől érkező halászt, s mind-
ezzel indokoltan megelégszik. Ez a megújuló szín-
energia az, mely minket is a megnyugvás irányába
vezényel. Nem a kényelem lapályán, hanem a tiszta
festői törekvések növekvő kaptatóján.

(Nagykanizsa, 1979. Egry József Terem. Katalógus)

Farkas Lajos: Kertek alja, 1970-es évek (olaj)
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Londesz Elek

F E S Z T Y  Á R P Á D

Manapság még a festők között is ritka már az
olyan valódi művész-temperamentumú ember,
amilyen Feszty Árpád. Teli van lelke tűzzel, alko-
tásvággyal és eszmékkel, s gondolatvilágát bera-
gyogják a költészet sugarai. Minden alkotásán ott
van művész-temperamentumának nyoma. Érde-
kes, hogy kezdetben egészen más úton kereste
művészlelke vágyainak kielégítését: a színpadon,
vándorszínészek között pillantott be egyszer az
élet romantikájába. Szerencsére, hamarosan visz-
szatért eredeti hivatásához: a festészethez.
Mikor kisgyermekkorában elkerült Ó-Gyalláról (itt
született 1856. december 25-én) s Komáromban,
Pozsonyban, majd Budán járt iskolába, már meg-
nyilatkozott benne a művészlelkület, s hatalmas
vágyak lepték meg a lelkét, csak azt nem tudta
még, hogy melyik irányba haladjon. Rajzolgatni is
szeretett, de a színészet iránt is nagyon rajongott.
Egyébként száz meg száz nagyra törő és regényes
terv hevítette fiatal lelkét, mely sehogy sem tudott
alkalmazkodni az élet köznapiasságához. A vélet-
len egyszerre nagyot fordított a sorsán. Az iskolában
valami irodalmi és politikai célú titkos egyesületet
alakított, s emiatt elérte azt a vágyat is, hogy kicsa-
pott diák lehetett.
Felcsapott színésznek. Tizenhat esztendős sem volt
még, amikor megismerkedett a vándorszínész sa-
nyarú, de regényes életével; jó hasznát vette festő-
talentumának is, mert egyúttal ő volt a színtársulat
díszletfestő művésze is. Ekkor festett először vá-
szonra, s ekkor érezte meg először a festékszagot
– s ez a szag most már nem hagyta nyugodni. Bú-
csút mondott a vándorszínészetnek és újra meg-
kezdte Pozsonyban az iskolai tanulmányait. Vágya
azonban egyre a festőművészet felé vonzotta a lel-
két, s most már megtalálta a helyes utat, amelyen
élete valódi célját elérheti. Ismét otthagyta az isko-
lát s 1874-ben belépett a müncheni festőakadémi-
ába. Önállóságra törekedő egyéniségével itt sem

tudott megbarátkoznia az iskolai élet sablonszerű-
ségével, s inkább a képtárakban, és Kubinszky len-
gyel festő műtermében igyekezett megismerkedni
a rajzolás és a festés titkaival. Nemsokára fel is tűnt
vázlataival és Alkonyi táj című képével, s két esz-
tendőre állami ösztöndíjat kapott a magyar kor-
mánytól. Az 1878-iki párisi világtárlaton Delelő című
képével szerepelt s az a kitüntetés érte, hogy képét
megvásárolta a nemzetközi sorshúzás rendezőbi-
zottsága. Ezután Bécsbe ment, s ott alkotta meg
híres Golgotha-ját. Művészi pályája most már meg
volt állapítva, s egymás után festette meg nagyha-
tású képeit. Mint freskófestő is kiváló alkotásokkal
növelte hírnevét; a többi közt igen eredeti felfogá-
súak és becsesek az Operaház, az igazságügyi pa-
lota és a Nemzeti Kaszinó számára készült freskói.
Emlékezünk még a Magyarok bejövetele című ha-
talmas festményére, mely a millenniumi kiállítás
idején országgá vitte művészetének hírét. Leg-
utóbbi nagy alkotása: hármas Kisztus-képe szintén
általános tetszéssel találkozott.

(Modern magyar festőművészek. Budapest, 1905. k.,
Hornyánszky V. cs. és kir. Udvari Könyvnyomdája. 140.)

A Feszty-villa a tatai Öreg-tó partján
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Feszty Gyula villája a tatai Öreg-tó partján 

Feszty Árpád: A bánhidai csata, 1896 (olaj) KDM
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Kövesdi Mónika

F E S Z T Y  Á R P Á D :  B Á N H I D A I  C S A T A

Feszty Árpád festőművész, a történelmi Komárom
vármegye szülötte, nemcsak az ógyallai kúria, a szü-
lőház révén kötődik vidékünkhöz. A komáromi szü-
letésű Jókai Mór lányát, Jókai Rózát vette feleségül.
Egész életében a kikapcsolódást és a megnyugvást
jelentette a művész számára Ógyalla, a martosi és
kingyesi birtok. Testvére, Feszty Adolf építész a tatai
választókerület képviselője volt, s a tatai gróffal való
barátsága és közös munkája folytán a tatai tó part-
ján építette fel villáját. Arra is van adatunk, hogy
maga Feszty Árpád is dolgozott Tatán, grófi megren-
delésre. Komárom vármegye is rendelt tőle egy
képet, az 1896-os millennium alkalmával megbízták
a honfoglalás egy helyi vonatkozású eseményének,
a bánhidai csatának a megfestésével.
A magyarok bejövetelének hatalmas körpanorá-
mája már állt a városligeti csarnokban, amikor báró
Eötvös Loránd akkori kultuszminiszter felhívással for-
dult a vármegyékhez, hogy műalkotások megren-
delésével örökítsék meg történelmi múltjukat, s ily
módon állítsanak emléket az ezeréves évforduló-
nak. Így kapott Feszty Árpád két újabb megbízást:
Bihar vármegye a Zoltán eljegyzése Ha mzsával,
Mén-Maróth lányával című képet rendelte meg
tőle, Komárom vármegye pedig az Árpád győ-
zelme Szvatopluk fölött Bánhidán című kompozí-
ciót. Az ezredéves országos kiállításra csak
a vázlatok készültek el, a végleges kompozíciókat
1898-ban állította ki a Műcsarnokban. Az Árpád
győzelme Szvatopluk fölött Bánhidán végleges
kompozíciója ez idő óta a komáromi megyeházát
díszítette, jelenleg a Duna Menti Múzeumban lát-
ható. A kisebb méretű, mintegy feleakkora (kb.
2x3m) vázlat korábbi sorsa nem ismeretes, csak
annyit tudunk róla, hogy a tatai vármúzeum első
kiállításán, a hatvanas években már a lovagterem
falán függött, később az Árpád Szálló kérte kölcsön,
most pedig a tatabányai Megyeháza tanácstermé-
ben látható.
A festmény – a vázlat – egyetlen, bravúrosan kom-
ponált, színben és mozgásokban nagyon jól meg-

oldott csatajelenet. A háttér diagonális hegyvonu-
latát ellensúlyozza az ék alakban támadó magyar
sereg tömege. A képen ennek az átlónak a vona-
lában bontakoznak ki azok a jelenetek, amelyekből
a csatakép feszültsége, élet-halál harc jellege táp-
lálkozik. Jobbról balra haladva az első csomópont
a vezérek párviadala, ahol a párducos Árpád fölénye
egyértelmű kifejezést nyer, majd a csatát eldöntő
zászló-párbaj jelenete, s végül a bal felé vágtató fe-
kete lovas, aki a szláv gyalogosok gúlájába veti bele
magát. A festő a viseletek és az antropológiai ka-
rakterek megformálásában bizonyára feldolgozta
a körképhez használt előtanulmányait csakúgy, mint
a körkép kompozíciójának egyes elemeit. A borús,
baljós tájháttér megfestésének stílusa is a panoráma
háttereire emlékeztet, noha ott a volóci völgy és
a Vereckei-hágó tája jelenik meg élethűen, itt pedig
a Szelim-barlang nyílásával azonosított Gerecse vo-
nulata, amely előtt a Kézai Simon gestájában meg-
örökített mondabeli esemény, a honfoglalás végső,
döntő csatája zajlott. Támadt végül egy fejedelem
Lengyelországban, Marót fia Szvatopluk, aki…
a hunok pusztulása után hasonló módon Pannóni-
ában is uralkodni kezdett. Ennek a magyarok az
Ung folyó mellől különféle ajándékokat küldtek,
s miután a követekkel kikémlelték és katonaságát
gyengének ítélték, hirtelen megtámadták, és
a Rákos folyó közelében, Bánhida mellett egy vá-
rosban, melynek romjai máig is láthatók, Szvatoplu-
kot egész seregével együtt megsemmisítették, s így
Pannónia fentebb említett népei felett uralkodni
kezdtek. A kép az ezeréves múltját ragyogó külső-
ségek között ünneplő nemzet mitologizáló törté-
nelmi tudatának részeként számunkra már nemcsak
a honfoglalás kultuszát, hanem a száz évvel ezelőtti
millennium kultuszát is őrzi. Ugyanolyan becses
emlék számunkra, mint a Bánhida fölött magasló
Turul, vagy maga a Feszty-körkép, a millenniumi
nemzettudat összegezése és megjelenítése.

(Limes 1999(1)203–205.)
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Fájdalmas megilletődéssel búcsúzik el a Magyar
Iparművészet felejthetetlen szerkesztőjétől, Fittler
Kamilltól. Most érezzük csak igazán, hogy mily je-
lentős, pótolhatatlan támaszunk volt ő nekünk,
most, hogy nem halljuk többé buzdító, lelkes sza-
vát, nélkülözzük bölcs tanácsait, munkaerejét és
folytatnunk kell félbemaradt dolgait.
Fittler Kamillban a Magyar Iparművészet nem csu-
pán szerkesztőjét siratja. Gyászolja benne a hazai
iparművészet egyik legértékesebb bajnokát és irá-
nyítóját, aki majdnem negyedszázadon át széles-

körű tudásával, tapasztalataival, ernyedetlen mun-
kájával, a magyar iparművészet nemzetgazdagító
hivatásában és jövőjében vetett erős hitének meg-
győző erejével, nagyban hozzájárult iparművésze-
tünk meggyökeresedéséhez és fejlődéséhez. Fittler
Kamill kezéből kihullott a toll, ajka elnémult. Ő örök
nyugalomra tért. Őrizze meg áldott emlékét igaz
szeretettel és hálával a Magyar Iparművészet olva-
sóközönsége!

(Magyar Iparművészet 1910(6)217.)

Alpár Ignác

F I T T L E R  K A M I L L

Nem tervezett és nem épített, mégis legnagyobb
építészeink egyikét vesztettük benne. Nem küzdött
sem díjért, sem elismerésért, sem babérért és

mégis ott volt mindig a küzdőtéren. Nem nyert pá-
lyadíjakat, nem aratott dicsőséget, nem ünnepeltette
magát és mégis művészi volt lelkülete.

A Fittler-villa a tatai Öreg-tó partján 
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Miért?
Mert minden izében igaz építész volt.
Erre nevelték őt tanárai Zürichben, később mesterei
Párisban és végül a mi sajátos viszonyaink itthon.
És miért maradt meg mindvégig építésznek akkor
is, amikor más irányú elfoglaltság kötötte le tevé-
kenységét?
Mert szerette a művészetet, amelynek a világában
élt. Szerette a vésővel alkotót, szerette az ecsettel
művészi remeket elénk varázsló művészetet épp
úgy, mint az ércnek, a fának, az üvegnek, a zo-
máncnak, a bőrnek, a szövetnek s minden anyag-
nak a művészi alakban való megmunkálását.
Tudatában volt annak, hogy csak az igazán tekto-
nikusan gondolkodó építész tudja értékelni a mű-
vészetek egyetemét.
Tudta és vallotta, hogy egyes művészeti ágak egy-
oldalú fejlesztéséből még nem alakulhat ki nemzeti
művészet. És ebből a meggyőződéséből és a mű-
vészet fejlődésének alapos ismeretéből, a művé-
szetek összes ágaira kiterjedő szeretetéből, azok
értékeinek helyes mérlegeléséből fakadt a művé-
szeti alkotásoknak és kérdéseknek megbírálására
való páratlan hivatottsága.
Nem volt alkotó művész.
De sokat és hasznosat alkotott a művészetek irá-
nyításával; belevitte gondolatait és eszményeit az
élőszónak és fényes tollának szuggesztív hatalmá-
val az építészet, a szobrászat és festészet s az ipar-
művészet műhelyeibe; lelkesített és buzdított, de
nyomatékosan felemelte intő szavát is, ha erre
szükség volt.
Felölelve a művészetek összes ágait, mint a rene-
szánsz kornak egy nagy építőmestere állott előt-

tünk, amint művész-munkatársaival, szobrászaival,
festőivel, iparművészeivel közös szellemben és
összhangban megalkották azokat a remekeket,
amelyeknek egységes, nemes művészi hatását
örökké bámulni fogják.
A helyet, melyet a sors neki munkakörül jelölt meg,
teljesen töltötte be s ezzel is bebizonyította, hogy
a művészetek egyetemének vezetésére leghivatot-
tabb az építész. Annak vallotta is magát szívvel-lé-
lekkel haláláig.
Most, hogy elköltözött körünkből, nagy űrt hagyott
maga után, amelyet művészetünk minden ága
meg fog érezni.
Mert nagy képzettségű bíró volt ő a művészet terén.
És ami a művészi kérdések elbírálásánál a legne-
hezebb s oly ritkán található: elfogulatlan, igazsá-
gos véleményének bátor kimondásától sohasem
riadt vissza.
Most már hallgatni fog örökké!
A magyarok Istene áldja meg munkáját és emlékét.

(Magyar Iparművészet 1910(6)218.)

Fittler Kamill
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Ecsery Elemér

G Á L  D E Z S Ő

Az élet sohasem osztogatta egyformán kegyeit az
azonos tehetséggel megáldott alkotóknak. Voltak
és vannak olyanok, akiknek úgyszólván mindent
tálcán kínált fel a szerencse, míg mások kerülő útra
kényszerülve csak önemésztő szívóssággal szerez-
hették meg munkásságuk erkölcsi és anyagi elis-
merését. Ez utóbbi művészsors jutott osztályrészül
az 1924-ben született Gál Dezsőnek is (Budapest,
Dolgozó u. 6., 1184), aki néhány sikeres egyéni ki-
állítás ellenére – külső és személyes okok folytán
– kívül rekedt a művészeti közélet pezsgésén. Pedig
ő is komolyan készült a festőpályára. Előbb előta-
nulmányként – 1946-ban – Pap Gyula Epreskert
melletti műtermét látogatta, s még abban az évben
a Derkovits Kollégiumba került. Felsőfokú tanulmá-
nyait –1948-ban – az Iparművészeti Főiskola grafi-
kai szakán kezdte el Bortnyik Sándor, Köpeczi Bócz
István és Miháltz Pál irányítása mellett. Majd egy
év múltával átment a Képzőművészeti Főiskolára,
ahol Hincz Gyula és Domanovszky Endre osztályán
festő-rajztanári képesítést szerzett. 1953-ban kéz-
hez vett diplomájával aztán harminc éven át – ál-
talános- és középiskolákban – a rajzpedagógiának
kötelezte el magát.
Hivatásérzettel tanítani és közben a kortárs művé-
szettel lépést tartva alkotni, fejlődni: emberfeletti
energiát követel. Kiváltképp, amikor hosszú ideig
még műterme sincs az alkotni áhítozónak, s iskolai
szertárak sarkában rajzol. A sors iróniája, hogy
egészségi okok miatt idő előtt nyugdíjazták, s azóta
élvezheti igazán az alkotás örömét, szépségét. Ta-
lentuma segítségével hamar behozta lemaradását;
sok jó kép után ma már egy-egy műremek is kike-
rül ecsetje alól.
Vérbeli festő alkata mindmáig nem irányította a gra-
fikai eljárások művelése felé. Ám így is szép számban
készít tusrajzot ecsettel meg tollal, kedvelt műfaja a

monotypia is, de csak itt-ott lelhetők meg effajta
munkáin a grafikusi véna és látásmód nyomai. Nem
is tagadja, hogy nála minden papírra vetett vonal,
tónus vagy tömör folt első megfogalmazása valamely
érlelődő képtémának. Rajzainak kompozíciója szint -
úgy a piktúra világa felé mutat, de különös módon
mégse kelti az előkészítő vázlatok látszatát. Önálló
lapok artisztikuma érződik bennük, pedig tudjuk,
hogy különféle festékanyagok – olaj, tempera, akva-
rell – színei fogják valamennyit végső esztétikai for-
mációba rendezni.
Rajzainak stílusjegyei – festményeihez hasonlóan
– több szálon kötődnek a szentendrei iskola leg-
java hagyományaihoz. A változatosan kiválasztott
motívumok leegyszerűsítésével mintha Bene Géza
és Gadányi Jenő formavilágához közelítene, de
a szürrealisztikus látomásosság és a konstruktivi-
tás sem idegen tőle, amikor a tartalmi anyag ezt
kívánja. Csakhogy az így kialakított, egyénivé ne-
mesedett alkotómódszer is felszínes látványosság
volna, ha nem tükrözné vissza megteremtőjének
érzelemgazdag lelkületét. Környezete készteti az
alkotásra, mely azonmód emocionális folyamattá
alakul benne. Ebben pedig a költőien lírai érzések-
től a nyugtalan vízióig minden fellelhető.
Gál Dezső a Kispesti Képző- és Iparművész Csoport
bemutatkozó tárlatán – 1980 decemberében – ek-
ként vallott magáról a katalógusban: „A természet,
a tárgyi világ és az ember kapcsolatai érdekelnek.
Olyan gondolatok kivetítésére törekszem, amelyek
egyéni élményeimet tükrözik, de az általános emberi
tartalmak, hangulatok tolmácsolói is lehetnek…”
Ez így igaz! És az is, hogy szerénységének, valamint
új lendületet vett fejlődésének köszönhetően nap-
jainkban egyre több önálló kiállításra kap meghívást.

(Könyvtáros 1984(4)235.)
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Ecsery Elemér

G Á L  D E Z S Ő  F E S T Ő I  V I L Á G A
G O N D O L A T O K  A  M Ű V É S Z  T Á R L A T Á N A K  Ü R Ü G Y É N

Gál Dezső nem tartozik a gyakran kiállító festőmű-
vészek közé. Legutóbb 1989-ben jelentkezett mű-
veivel, akkor a lakhelyén, a pestszentlőrinci Tanács
Galériában. Jelen tárlata – itt a Rózsa Galériában –
nélkülözi ugyan a reprezentatív küllemet, a művek
száma is kevesebb most, de az artisztikum köve-
telményének szempontjából újabb lépést tett előre
az utóbbi kollekcióhoz viszonyítva. Nem azáltal,
hogy feladta volna eddigi önmagát, s bizonytalan
kísérletezésbe fogott volna, hanem hogy eddig elért
eredményeit – önnön értékein belül – fokozni
tudta, a kiváltképp a művek külső formájának egy-
szerűsítő letisztulása, továbbá színvilágának egyi-
dejű gazdagodása által.
Visszaemlékezve műveinek korábbi hatására, nem
zavaró a képek mostani, számbeli kisebbsége, sőt:
sűrítve emeli ki megifjodott piktúráját. E festői fris-

sesség, elevenség még inkább becsülendő akkor,
ha tudomásul vesszük, hogy a hetedik X felé tartva
sem öregszik meg az, akinek lelkivilága képes
egyensúlyban maradni, még a sors szeszélyes, oly-
kor váratlanul kegyetlen játékai közepette is.
Ez a kamaratárlat erről is „beszél”, méghozzá olyan
lényeg-láttatón, hogy itt nem kényszerül a műértő
az annyiszor elhangzó megjegyzést tenni: „Bizony,
kevesebb több lett volna.”
Köztudott az is, hogy minden műalkotás két külön,
s ugyanakkor egymásra utalt, egymást kiegészítő
tartományban születik meg. E Janus-arcú kettősség
egyik oldalon a mesterségbeliség, a másik oldalon
a tartalmi szféra. Amíg az előbbi elsajátítható, meg-
tanulható, addig az utóbbi – nem! Ez vagy adott,
vagy nem. Velünk kell születnie. A képzőművészet
ugyanis nem „kézügyesség” dolga. Rajzolhat valaki

Gál Dezső: Csendélet, 1996 (olaj) Mgt.
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bravúrosan, festhet virtuóz ecsetkezeléssel, de az
efféle tudás mit sem ér, ha megreked a tárgyi mo-
tívumok, az optikai jelenségek lemásolásánál – le-
gyen bár az elképesztően hiteles és pontos, azaz
„valósághű”. Ez a bravúr a művészet szempontjából
teljesen érdektelen, ahhoz semmi köze nincs.
A másik oldal vizsgálatánál viszont arra a parado-
xonnak tűnő eredményre jutunk, hogy az esztéti-
kum létrejöhet pallérozott szakmai képzettség
nélkül is. Mert alapvető törvény – mindig is az volt
– a művészi idea, az alkotó szellem megnyilatko-
zása az elsődleges és meghatározó tényező.
Ez nem mond ellent az artisztikum és az attraktivi-
tás kölcsönösségének.
Az imént kiemelt erényt Gál Dezső életműve is bizo-
nyítja. Korán megnyilatkozó művészi elhivatottsága
rajzainak és festményeinek önálló gondolataiban, ér-
zései és élményei kivetítésében mutatkoztak meg
úgy, hogy mindezek sajátos költői vénájáról is vallot-
tak. S ami mindezek mellé szükséges: az anyagban,
formában és színekben való kifejezés képessége.
Ezek még korai zsengéiből sem hiányoztak. Vérbeli

festői alkatának teljes beérését három évtizedes rajz-
pedagógiai tevékenység lassította kissé, de a valódi
talentum megléte soha nem gördíthet akadályt a te-
hetség beérése elé. Mai életvitele is ezt példázza,
hiszen a tanítás végérvényesen megmaradt második
hivatásának: jelenleg is segíti a tehetségek kibonta-
kozását, képzőművészeti szakkörök vezetőjeként.
Tanítványai közt ma már nem egy hivatásos mű-
vészként válik egyre ismertebbé.
Nála nem hullottak terméketlen talajba azok
a nemes magok, melyeket olyan mesterek plántál-
tak belé a budapesti Képzőművészeti Főiskolán,
mint Hincz Gyula és Domanovszky Endre. Bár-
mennyire is igaz a magvas művészi gondolat-
eszme-világlátás elsőbbsége, ezek a belső értékek
formakultúra híján nem érvényesülhetnek a maguk
teljességében. Gál Dezső festményei és autonóm
rajzai teljes biztonságról győznek meg. Stílusának
kialakításánál a szentendrei iskola java hagyomá-
nyai segítették ugyan, de azok ésszerű hasznosí-
tása nem mond ellent az alkotói önállósulásnak.
Intellektuális fogékonysággal nézi és láttatja a vilá-
got, ami viszont összhangban áll ama törekvésével,
hogy – kerülve a modernizmus elméletieskedő for-
muláit – az avantgárd és a hagyományos irányza-
tok hasznosítható elemeit szintetizálja. Az így
megteremtett képiség hű tolmácsolója tud lenni ér-
zékeny lelkületének. Ez a mindenre reagáló képes-
ség többnyire látomásokat hoz felszínre, hogy
aztán racionálisan elrendezze azokat a képsíkon.
Miként napjaink annyi vizionárius festője, Gál Dezső
is a szürrealizmus határait bejárva jut el a festői önki-
fejezéshez, bár – közlendőitől függően – más lehető-

Gál Dezső: Falusi emlékek, 1982 (gouache) Gál Dezső: Ballada I., 1983 (vegyes technika)
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ségek elől se zárkózik el. Mert akinek van alkotói sza-
badságeszménye, az nem kötheti magát semmiféle
dogmához, nem fetisizál egyetlen stíluskategóriát sem,
és jól tudja, hogy több irányzat egymás mellettisége,
racionális egyesítése a művészet javát szolgálja. Pél-
daként kívánkozik ide egyik korábbi, Memento című
remeke, melynek szuggesztív ereje pontosan a rejtett
szerkezetiségben, s még inkább az expresszív szürre-
alizmusban rejlik. De színkészletének bővülése, bátor
feltüzesítése szintúgy e művén mérhető le. Kár, hogy
– korábbi kiállítási szereplések miatt – most nem lát-
ható e határkövet jelentő kis műremek, amelyre
egyébként annak idején felhívtam a Magyar Nemzeti
Galéria kortárs műveket gyűjtő osztályának figyelmét,
de javaslatomat akár egy süket ló fülébe súgtam
volna. Egyébként, amit annak idején még csak sej-
tettem, mára bizonysággá vált: a Mementóval újabb,
s máig tartó alkotói periódus vette kezdetét.

De szólítsuk meg végtére magát a mestert is ars
poeticájából: „A természet, a tárgyi világ és az
ember kapcsolatai érdekelnek. Olyan gondolatok
kivetítésére törekszem, amelyek egyéni élményei-
met tükrözik, de az általános emberi tartalmak,
hangulatok tolmácsolói is lehetnek…”
Befejezésül azzal zárom reflexióimat, hogy Gál
Dezső festészete a transzcendens világképet tes-
tesíti meg, ahhoz közelít. Így van ez még akkor is,
ha témái „csak” a táj, vagy a táj és az ember meg-
hitt kapcsolatát emelik ezoterikus szintre, himnikus
tartalmak közvetítőjévé, a lelki, szellemi, fizikai lét
visszatükröztetőjévé. Kellhet-e ennél több?
(Gál Dezső pestszentlőrinci – XVIII. kerületi – kiállí-
tásának megnyitóján, 1993. május 19-én elhang-
zott beszéd.)

(Magyar Vetés 1993. június 6.)

Gál Desző: Műteremrészlet 
festőállvánnyal, 1956 (akvarell) KDM
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Lyka Károly

M E C É N Á S O K

…Érdekes író-, zenész- és festőtársaság élt évekig
állandó vendégként Esterházy Miklós gróf tatai kas-
télyában. A gróf ott színházat építtetett, melynek
függönyét Ábrányi Lajos festette, a színház meny-
nyezetét és a télikert falait Pállik Béla díszítette ké-
pekkel, ebben segített neki fiatal tanítványa,
Hegedüs László. Gergely István író, költő, szintén
a tatai gróf vendége, írja egyik levelében, hogy
„a gróf nemcsak Magyarországból, de a világ min-
den tájáról látott vendégül művészeket, így hívta
meg Miss Lotzot is, aki a gróf Bessy nevű kutyáját,
egy-két versenylovát, néhány virágcsendéletet is
festett rendelésre”. Ezt megelőzően néhány évet
töltött Észak-Afrikában. „1894-ben – írja tovább –
a következő társaságot találtam ott: Halmi Artúrt,
Pállik Bélát, Gyürky Bélát, Blaskovics Ferencet.
E négy festőművészen kívül Kurz Zelmát, aki akkor
növendéklány volt, az öreg Baselt, Konti Józsefet,
Reimann zeneszerzőt stb.” Az itt említett Miss Lotz
Mathilde Blaskovics Ferencnek lett felesége.
Az észak-amerikai Franklinban született, Párizsban
tanult, képei elkerültek washingtoni, bécsi gyűjte-
ményekbe, az első világháborúban francia fog-
ságba került, ott mindenét elvesztette, s efeletti
bánkódása siettette halálát (Tatán, 1923). Budapes-
ten még 1893-ban kiállította Barátnők c. képét.
Halmi, Gyürky, Hegedüs és Blaskovics müncheni ta-
nultságú festők voltak, Pállik pedig a „birkapiktor”,
már a tatai színházban is fellépett nagy operasze-
repekben. Ez a kis vidéki renaissance udvartartás
egyedül áll a kor magyar művészetében.

(Közönség és művészet a századvégen. Magyar
művészet 1867–1896. Budapest, 1982. Corvina
Kiadó. 34.)

Halmi Artúr: Esterházy Miklós képmása, 1894 
(festmény reprodukciója) KDM
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Róbert Jenô

H A L M I  A R T Ú R

A magyar művészet örök tragikomikuma: a végte-
len birodalom helyett adnak néki egy kis ketrecet.
Aki Halmi Artúr karrierjének magyarázatába kezd és
eközben a sikerekben gazdag festőművész esé-
lyeit, kvalitásait, eredményeit elfogulatlanul mérle-
geli, nem hangsúlyozhatja eléggé, hogy e pálya
csak külföldi milieuben lehetett ilyen egyenes,
gyors és fáradság nélkül való. A képzőművészetek
szerencsére nemzetköziek. Aligha akad manapság
művelőjük, aki hosszabb-rövidebb időre ne láto-
gatna el a gazdagabb kultúrákba, aki ne hozna
magával egy hónapra, egy évre, itt-ott egy életre
való impressziót. (Ami természetesen mit sem vál-
toztat az egyéniség vagy akár a faj jellemvonásain.)
Halmi Artúrt a jóakaró véletlen ifjúkorában sodorta
ki külföldre és megadatott néki, hogy művészi fej-
lődésének legjelentősebb éveit mindmáig: Mün-
chenben, Párisban, Berlinben töltse el. Hogy ez
utóbbi helyen e sorok írójával is megismerkedett,
nem szabad elhallgatnom; a személyes vonatko-
zás érteti meg e méltatásnak szokatlanul szigorú
– vagy legalábbis tartózkodó – hangját.
Halmi Artúr életének külső eseményeiről a Pallas
Nagy Lexikona többet tud, mint én. Az 1894-ben
megjelent H-betűs kötet ezeket írja róla: „Halmi
Artúr Lajos genre- és arcképfestő született Buda-
pesten, 1866. december 8-ikán. Eleinte zenész
akart lenni, de mikor 1881-ben Munkácsy Krisztus
Pilátus előtt című nagyszabású képét megismerte s
látta azt az ünnepeltetést, melyben a mester ország-
szerte részesült, más elhatározás támadt az ifjúban,
s beiratta magát a mintarajztanoda növendékei
közé. Egy évet töltött itt, azután állami ösztöndíjjal
Bécsbe ment, hol Griepenkerl, Eisenmenger és L’Al-
lemand vezetése alatt kezdte meg komolyabb ta-
nulmányait. Közben mellékesen még mindig
foglalkozott a zenével s műveléséről csak akkor
mondott le egészen, midőn Benczúr Gyula taná-
csára 1887-ben Münchenbe utazott s az ottani
Akadémián a híres Löfftznek lett tanítványává. Még
mint akadémikus festette meg Vizsga után című

genreképét, mely nevét szélesebb körökben is jó-
hangzásúvá tette. A jól festett karakterisztikus
képet Munkácsy Mihály díjával tüntették ki s egyút-
tal megvásárolták a Nemzeti Múzeum gyűjtemé-
nye számára. Halmi a Munkácsy-díjjal utazott
Párisba, hol nagy tevékenységet fejtett ki s a mes-
ternek a Honfoglalás megfestésénél is munka-
társa volt. A fiatal művész rövid pályája alatt is
több kitüntetésben részesült: egyik műve mention
honorablet, Bécsben pedig aranyérmet kapott.
Nagyobb festményei közül a Titkos esküvő
a budai várpalota képtárában látható.” Időközben,
1894 óta a „fiatal művész” is öregebb lett egy év-
tizeddel és a lexicon pótkötetének fáradhatatlanul
gyűjtötte az anyagot: párisi bronz-érem, antwer-
peni nagy első érem, budapesti millenniumi nagy
érem… És, hogy az utolsó diadaláról is beszá-
moljak, Bismarck hercegéknél átvette Lenbach Fe-
renc – a családi festő – örökét.
Művészi biográfiája három fejezetből áll: a genre-
festő; a rajzoló; a portretista.
Sehol sem bírta az irodalom annyira függővé tenni,
annyira befolyásolni és önnön céljaitól elterelni
a képzőművészetet, mint éppen a genreképben.
Ezek az akvarell-elbeszélések, ezek a novellák olaj-
ban lemondanak a vonalak és a színek festői ha-
tásairól: az ecsettel előadott történet emberi
vonatkozásait hangsúlyozzák. Különösen a drámai
felvonásvégeket kedvelik; a hatásos és tetszetős
jeleneteket, amelyeknél a nagyérdemű publikum
meghatottan találgatja a szereplők érdekes múltját,
titokzatos jövőjét. Csodálatos, de úgy van: e gen-
reképekben, amelyek teljes színpadi felszereléssel
dolgoznak, amelyekhez az emberi fogalmak és íté-
letek, az emberi agy okot és okozatot tisztelő tör-
vényei oly közel esnek, ritkábban nyilvánul meg
egy festőművész világfelfogása, mint a tájképben
vagy akár a portrait-ben. Halmi ízlését dicséri, hogy
a Sturm und Drang-periódusban is elkerülte az ún.
nagy összeütközéseket, hogy genreképeiben sem
a léha bohózat, sem a könnyfacsaró Rührstück
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elemeit nem vitte bele. Apró, köznapi esetek érde-
kelték, kis tragédiáknak kis megoldásai. Ozsonna a
cukrászboltban a jól sikerült vizsga után; az első
zongoralecke, amelynek borzalmas gyönyöreitől
egyaránt retteg tanítónő és tanítvány; esküvő egy
csendes kápolnában, amelynél közönség nincs
jelen. Kiváló íróművész legyen, akinek mondanak
még valamit e témák, aki tud még e témák kapcsán
valamit mondani nekünk. Halmi megtalálta a nehéz
helyzet egyszerű megoldását: mialatt az apró-cseprő
életmozzanatokat előadta, elhalványította – szinte
munka közben – az anekdota-szerű alapot és ész-
revette, megragadta a mindennapi történet ezerféle
fény- és szín-problémáit. A cukrászbolt levegője
e perctől kezdve jobban érdekelte, mint a vizsga,
a siker, a kitüntetés; a gyermeklélek kicsiny hullám-
zásainál a gyermek ruhájának színe erősebben iz-
gatta. Ami jól volt, okosan volt így.
A világot már most csak színekben látja. Egy bizo-
nyos, majdnem tudatos egyoldalúság – az erős
temperamentumoknak és a mértéktelenül önfejű
embereknek e közös tulajdonsága – irányítja to-
vábbi pályáját. A kolorit iránt való uralkodó érzés
teszi illusztrátori működését is érdekessé. Évekig volt
a müncheni Jugend egyik legszorgalmasabb mun-
katársa. Aki e művészi folyóirat régebbi köteteiben
lapoz: rögtön észreveszi, hogy Halmit a puszta rajz
szemmel láthatóan untatja. Még ahol nincs egyéb
szín a rendelkezésére, mint a fekete és fehér, még
ott is ez ellentét fény-sajátosságait kutatja, mint pl.
Ein hübsches Dutzend című rajzában. A báli han-
gulat visszaadásához nem nélkülözheti – mily jel-
lemző tünet! – a vörös frakkot, és igazán elemében
csak ott van, ahol megdöntheti a rajz természetes
korlátait, ahol tobzódhat a müncheni karnevál zajos
szín-szimfóniáiban. „Freut Euch des Lebens so lange
noci dei Jugend blüht!: ez a mottó áll legsajátosabb
rajza alatt (Jugend, 1897. 8. sz.)
A milieu-teória általánosságban bármennyire is…
teória csak, vagyis következetes és szűkkeblű
hangsúlyozása egyetlen szempontnak a millió
egyéb lehetőség rovására: Halmi Artúrról bizonyos,
hogy e törvény uralma alól nem tud szabadulni.
A környezet domináló hatását nem holmi elvont-
ságok alapján állítom ilyen határozottan, hanem

visszaemlékezem – még valami furcsa meghatott-
sággal emlékezem vissza – a Hamburgban együtt
töltött napokra, amikor Halmi, aki a Bismarck csa -
láddal való összeköttetése révén sokat időzött
e helyen, megmutatta nekem, idegennek, a kikö-
tővárost. Nemcsak az előkelő Jungfernstieg-et,
nemcsak a gazdag villanegyedet, hanem főleg és
elsősorban a régi Hamburg rejtett szépségeit. Elha-
gyott utcák ócska házaiba kalauzolt; negyedórákig
eljárt alacsony, keskeny folyosókon keresztül-kasul,
hogy egy festői párkányt vagy ablakot megtaláljon.
És minden szavában, minden mozdulatában
benne volt: miket lehetne produkálni itt!
A berlini milieu kevésbé szerencsés. A nagyságá-
val, a méreteivel imponál, nem a stílusával. A ki-
sebb német városok a múlt művészetéről
regélnek, a főváros a jövő művészietlen forgalma
felé jelöli az utat. Hamburgban a Rathaus a leg-
szebb épület, Nürnbergben egy templom, Berlin-
ben a Wertheim-féle áruház. E túlságosan józan
környezethez járult még az is, hogy Halmi áttért
az arcképfestészetre. Ez a műfaj, úgy érzem, nem
az igazi terrénuma. A sikereket, amelyeket ezen
a téren is elért, nagyrészt annak tulajdonítom, hogy
mestere a festés technikájának, meg hogy fogyat-
kozásait is érdemnek tekintik sokan. A portrait-nál
azonban a színproblémák egyeduralma végzetes
lehet. Halminak az emberi szem – hogy banali-
tással értessem meg magam – nem a lélek tükre,
hanem egy érdekes színfolt. Nem pszichologizál
sokat, nem akar emberi karaktereket a vásznon
megrögzíteni: az emberben is elsősorban a színe-
ket látja. Az ő témája a külső megjelenés, és így
nem csoda, hogy több szépasszonyt festett meg,
mint jelentős férfit, hogy a színgazdag női toilettet
jobban szereti, mint az unalmas fekete kabátot.
A fejlődés ilymód kétféle lehet. Vagy eltolódik az
érdeklődése, elmélyed a színfoltokból álló ember
igazibb stádiumába (és hogy ez csak rajta múlik,
az atelier-jében tucatszámra heverő vázlatok, ta-
nulmányok eléggé igazolják). Vagy megmarad
a maga pompázó színeinél és megkeresi hozzájuk
az alkalmas, az igazi témákat.

(Művészet 1906(1)51–57.)
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Halmi Artúr: Önarckép műteremben, 1891Halmi Artúr: Fiatal nő fehér ruhában, 1909 (olaj) Mgt.

Halmi Artúr: Vizsga után, 1890 (olaj) MNG
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Hessky Iván:
A tóvárosi főutca 

az Országgyűlés tér felől
(akvarell) Mgt.

Hessky Iván:
Hetivásár a tatai piactéren,
1926 (akvarell) MNG

Hessky Iván:
A tatai piactér (akvarell) Mgt.
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Kövesdi Mónika

H E S S K Y  I V Á N  ( 1 8 9 0 – 1 9 5 0 )

Hessky Iván életművében maradéktalanul megva-
lósul a klasszikus drámákból jól ismert hármas egy-
ség elve, amely a tér és idő behatároltságát jelenti.
Ebben az esetben a helyszín mindig (majdnem
mindig) Tata, az időpont pedig (majdnem mindig)
az 1920-as évek. Hessky, a kiváló és országosan
jegyzett akvarellista, a rendszeresen kiállító, díjakat
nyert művész 1919-től 1944-ig a tatai piarista gim-
názium rajztanáraként működött, s közben odaa-
dással, sőt megszállott szenvedéllyel festette a tatai
utcaképeket, amelyekben nem a téma, csupán a
festői feladat: a nézőpont, az atmoszféra, a fény
keltette fel érdeklődését. Számtalanszor megfes-
tette például a gimnázium ablakából nyugat felé
nyíló látványt, ahol az egyszerű, falusias házsorok
hátterét a Kálvária-domb sziluettje adja meg.
Ugyanígy kedves tárgya volt a piactér (már akkor is
Kossuth tér volt a hivatalos neve), amelynek széles,
napsütötte vásárterén kofák sátrai álltak, s innen
indult az omnibusz. Tata mellett a szomszéd me-
zőváros, Tóváros részletei is megjelennek, így a szé-
les főutcáé, amelynek egykori utcaképe már csak
innen, erről az ábrázolásról ismert számunkra. A két
világháború közti, épülő, terjeszkedő, az egyesítés
küszöbén álló mezővárosok városképét és különö-
sen hangulatát őrizték meg a mester akvarelljei.
Gyakran a legegyszerűbb, falusias részletek tűnnek
fel, kidőlt deszkakerítések, kertek, udvarok napfény-
ben, derengő ködben, vagy éppen havas tájképe-
ken, amelyeknek egyébként specialistája volt.
Hessky Ivánról, annak ellenére, hogy kimagasló
kvalitású életműve teljes egészében a városhoz
kötődik, nagyon keveset tudunk. 1890-ben született
a Fejér megyei Nagylángon a Zichy-uradalom gaz-
datisztjének utolsó előtti, kilencedik gyermekeként.
Egyenes út vezetett számára a Képzőművészeti Fő-
iskolára, ahol 1913-ban szerzett oklevelet; a jeles
és közkedvelt akvarellista, Edvi Illés Aladár tanítvá-
nya volt. Pályakezdőként a Felvidékre került: a brez-
nóbányai polgári iskolában, majd a rózsahegyi
piaristáknál tanított 1919-ig. Az összeomlás évében

a rend csonka-magyarországi gimnáziumában,
Tatán keresett állást, s itt maradt egészen nyugdíjba
vonulásáig. Elhatalmasodó tüdőbaja miatt vonult
vissza, 1944-ben hagyta el a várost, és 1950-ben,
családja körében hunyt el Felcsúton.
A fennmaradt művek – melyeknek csupán töre-
déke került közgyűjteménybe, nagyobb része szét-
szóródott még a művész életében – csak
hézagosan tudnak tájékoztatni az életmű súlypont-
jairól, korszakairól, a festésmodorról, amelyben va-
lamelyest mutatkoznak változások. Hessky legjobb
és legtermékenyebb korszaka az 1920-as évekre
esik, amikor még ifjúi lendülettel vett részt országos
kiállításokon, pályázatokon, és ontotta a műveket.
1924-ben a Műcsarnokban nyert díjat a Kálváriát
ábrázoló látképe, a következő években állami víz-
festmény-díjat kapott. 1932-ben meghívták őt a ve-
lencei biennálé magyar pavilonjának kiállítói közé
– ez a tény azt jelzi, hogy élvonalbeli művésznek
számított. Később – amikor (valószínűleg egészségi
állapota miatt) már nem volt jelen az országos mű-
vészeti közéletben – megszűnnek a festőművésze-
tét értékelő tudósítások, elismerések. A fennmaradt
munkák között alig van a 30-as évekre datált
darab, a 40-es évekből pedig csak apró illusztrá-
ciók, vázlatok ismertek.
Hessky akvarellstílusa nagyon jellegzetes. Kevés
ecsetvonással építkezett, bizonyára lendületesen
és gyorsan dolgozott, munkái frissek és élmény-
szerűek. Bátran hagyja a felületet festetlenül, s azt
is megengedi magának, hogy – különösen a téli
vagy alkonyati képek esetében – nagyon kevés
színt használjon. Fény és árnyék, fekete és fehér
kontrasztján alapulnak kompozíciói, az árnyékot
gyakran az ecsetrajz gyorsaságával, bátorságával
viszi fel a képre. A nagyvonalúan megrajzolt utcaké-
pek, a szálkás fák, az egyetlen ecsetnyomból meg-
elevenedő alakok Hessky izgalmas, modern
akvarelljeinek állandó elemei. Akvarellstílusának egy-
szerűsége, tömörsége talált megfelelő tárgyat témá-
inak egyszerűségében, az álmos, poros, párás tatai
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utcák és kertek ábrázolásában. Ebből a találkozásból
táplálkozik sajátos stílusa, ez művei máig tartó sike-
rének kulcsa.
Hessky Iván az első nagy művész, aki városunkhoz
kötődik: a piarista gimnázium katedráján az első
magasan képzett művésztanár, országos rangú
mester. Mind az életrajz tényei, mind festői élet-
műve, amelyet teljes egészében Tatának szentelt,
ide kötik. A hely és idő egysége mellett megvalósult
tehát a cselekmény egysége is, az egy szálon futó
cselekményé, melynek hőse maga a festő: az
egyöntetű, kerek egésszé érett életmű alkotója.
E tiszteletre méltó életműnek állít emléket a refor-
mátus gimnázium kiállítására összegyűlt anyagot
dokumentáló katalógus.

(Bevezető. Hessky Iván (1890–1950) festőművész
emlékkiállítása. Tata, 2009. Pápai Református Kol-
légium Tatai Gimnáziuma. Katalógus.)

Hessky Iván: A tatai Nagytemplom, 1924 (akvarell) KDM

Hessky Iván: A tatai piactér (akvarell) Mgt.
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Hessky Iván: A Kálvária-domb párában (akvarell) Mgt.

Hessky Iván: A Kálvária-domb, 1924 (akvarell) Mgt.
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Hofbauer Imre: Hans Fallada Fridolin, a pimasz borz című 
könyvének címlapja, 1959 

Hofbauer Imre: Olvasó akt (olaj)

Hofbauer Imre: Illusztráció a London Floer of Cities All című 
könyvhöz, 1966

Hofbauer Imre: Akt üvegpohárral (tus)
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Galla Kovács Ágnes

A  P E R E G R I N U S  H A Z A L Á T O G A T

A Kulturális Kapcsolatok Intézete bemutatótermé-
ben 1964. november 20-tól december 6-ig rendez-
ték meg Hofbauer Imre magyar származású,
Londonban élő festőművész kiállítását.

• • •
1962 őszén egy Calvary című album akadt a ke-
zembe. A huszonkilenc grafikát tartalmazó kötet
csupán az előszó írójának a nevét tünteti fel, a mű-
vész maga „Peregrine” (vándordiák) álnév mögé rej-
tőzik. A kiadás helye és ideje: London, 1942.
Menekülők országúti áradata. Rotterdam lángok-
ban, Párizs megszállva, Cowentry romokban.
Ki lehet Peregrine, aki mindezt látta? Ki lehet a mű-
vész, akit végigkergetett Európán a fasizmus,
s megjárta a maga kálváriáját?
Levél Londonba, az előszó írójának. Válasz: „Pereg-
rine: magyar. A neve Hofbauer Imre.”
Így kezdődött távinterjúm Hofbauer Imrével, a pe-
regrinussal.
Első levelében többek közt ezt írja: „… küzdelem
a fasizmus ellen, ez volt az én ideálom…”
Az 59 éves művész Tatabányán érettségizett, Prá-
gában végezte a műegyetemet. Egyetemi évei alatt
sorra jelennek meg munkái magyar és külföldi la-
pokban, néhányat a Simplicissimus is közöl. A har-
mincas években egy ideig az Athenaeum
képzőművészeti vezetője. Később a Budapesti Hír-
lap munkatársaként hosszabb európai körútra
indul. 1936-ban megválik a laptól, és Londonban
telepszik le.
Sajtó alá rendez egy Georg Grosz-kötetet, amelyhez
John Don Passos és ő ír előszót. Azután pedig: „A há-
ború kitörése Londonban ért, ahol önként jelentkez-
tem szolgálatra. Tűzoltó lettem, s jól megdolgoztam
a két kezemet London bombázásakor.” – írja kicsit
hibás magyarsággal, ám teljes emberséggel.
Művészi hitvallása: „A képcsinálás technikája min-

dig alárendelt volt a kifejezendő gondolat szolgá-
latában. Ez néha nehéz sor a magamfajta töprengő
közép-európainak, különösen, ha nem olyan képet
fest, amely nem zavarja a szoba összhangját,
hanem olyat, amely emlékeztet: vannak még éhe-
zők, vannak üldözött fekete bőrűek.”
Bár saját bevallása szerint mellékesnek tekinti
a technikát, a modern grafikai technika egyik leg-
nagyobb mesterét ismerhetjük meg benne. Szinte
kontúrtalan képei megdöbbentően erős karakte-
rűek. Hofbauer nemcsak lázad és lázít, szereti is
esett figuráit.
Londoni műterme, ahol nemrégiben meglátogat-
tam, első pillantásra a Bohémélet díszletére emlé-
keztet. De Hofbauer nem bohém. Reggel négykor
kel, s gyakran az éjfél is a festőállvány előtt találja.
Egyedül él, ritkán jár el hazulról.
– A festés nekem munka, szórakozás, kikapcsoló-
dás, minden – mondja.
Akkor már tudtuk, hogy november 20-tól decem-
ber 6-ig állít ki a Kulturális Kapcsolatok Intézete
bemutatótermében, s azt is, hogy ez alkalomból
hazalátogat.
– Mit lát műveiből a pesti közönség?
– Két éve dolgozom egy londoni sorozaton.
Ennek harminckét darabjából nyolcat viszek
Pestre. Fogolytáborban című sorozatom néhány
képét ugyancsak.
– Mik a tervei, mit fog csinálni Pesten?
– Festeni.
Amikor a Piccadillyn elbúcsúztunk, még utánam szólt:
– Aztán nehogy mindenféle szépeket írjon rólam! Nem
szeretem, ha dicsérnek, s aztán csalódik a közönség.
Ígérje meg, hogy nem ír semmit. Nem ígértem meg.
Talán megbocsátja a hazalátogató Peregrinus.

(Ország Világ 1964. december 2.) 
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Horváth Ferenc: Plakát, 1977. KDM Horváth Ferenc: Napba néző, 1976 (monotypia) KDM

Horváth Ferenc kiállítása a Kuny Domokos Múzeumban, 1976

Horváth Ferenc: Plakát, 1973. KDM
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Páskándi Géza

H O R V Á T H  F E R E N C  K I Á L L Í T Á S A  E L É

Mit szólnánk, ha egy teremből csupán a semmibe
akasztott drapériák maradnának. Ha a papírteker-
csek benső üzenetéről mit se tudnánk, értésünk-
ben egyes egyedül a tekercs csigavonalaira,
a henger-alak módosulásaira kellene hagyatkoz-
nunk. Egyszóval, ha mindaz, amit általában „keret-
nek”, „borítónak”, „buroknak” szokás nevezni
önállósulna és külön világot alkotva próbálná kül-
deni a maga – talán ijesztő – üzeneteit?
Íme, közeledünk Horváth Ferenc világa felé. Az egy-
kori sáska-szemek, sáska-izmok helyébe, az ős-
lényszerű alakzatok, festői motívumok helyébe
egyre inkább a növényivé-állativá is áttüntethető
pergamen-kanyargás tolul. Egy új magány. A sáska-
szemek hideg akarata, a combok gépies céltuda-
tossága eltűnt, de nem jelent meg az egészében
meleg geometria. Az elnéptelenedés, a kiüresedés
ijesztő, már a fantasztikumba átvivő mementói
ezek. Az ember-nélküliség mint embertelenség,
mely úgy nem ismerhet etnikumot, akárcsak a kris-
tály szerkezete sem. Horváthnak eme művei: küz-
delem a saját benső rideg-fantom világa ellen,
s ugyanakkor emberi figyelmeztetés e fantomokra.
Ha a fantomokat megnevezzük (megrajzoljuk) kicsit
már el is tüntettük őket. A fantom-geometria felé
való tapogatódzás fontos lépéseit tette meg
a festő, színproblémáit részben függőben hagyva.
Ha a festő-Horváth olyan képeket alkotna, amilye-
neket az ember-Horváth, bizonyosan rusztikus-mo-
numentalitás lenne belőle. Freskó-világ Rabelais
mindent-faló óriásairól. Így csak a képek nagy for-
mátuma árulkodik mindenről. Egy tehetséges aka-
rat és egy akaratos tehetség arra vállalkozott, hogy
leképezze az egyik fajta „ürességet”, mely bennünk
és a világban van. Ez – mondottuk – küzdelem is
az „üres”, a kattogó, a gépies ellen. Mégis a céltu-
datosság színei, vonalai ezek. Lehetne ilyen gőgös
ábrázolásnak nevezni, amely nem ismeri a tárgy
iránti rokonszenv meleg alázatát. Bizonyos félelem
attól, hogy lehetnek (hogy vannak) érzelmeink.
Csupán a szenvtelen akarat formái, a struktúrákban

rejlő akarat-szerűség érdeklik. A leplezett szenve-
dély. Vagy az eltűnt szenvedély? Ezek a képek fáz-
nak. A szürrealizmus kihaltság-ábrázolásában van
ehhez hasonló szorongató-didergető, csak nem
ennyire sárkányossá emelve. Horváth azokat az
alapvető formákat kutatja, amelyeknek variációiból,
kombinációiból és permutációiból áll össze min-
den. Nincs kizárva, hogy, amilyen a fizikában az
„örökmozgó”, olyan probléma ez a festészetben,
vagy inkább a szobrászatban, mert ez főként szob-
rászati problémának tűnik.
Gozzi gróf Goldonival polemizálva kijelentette: har-
minchat tragikus alaphelyzet létezik a világirodalom-
ban, sőt, az életben is. Ezt megerősíti Georges Polti
is, századunk elején. Nos: ha volna tipológiai realiz-
mus (és miért ne lenne?) Horváth is e felé igyekszik.
Akárcsak a strukturalisták bizonyos kutatásaikban.
Vagy az „új regény” egyik-másik alkotója és műve.
Tulajdonképpen egy ismeretelméleti realizmus felé,
mint sokunk. Hogy szándék és eszközök között van
(nem is ritkán) diszkrepancia, az más kérdés.
Horváth festői képlete a növényi-őslényi geometriával
próbálja kissé oldani a képeit belengő ásványi hide-
get, és sok mindenben okult Jancsó, Hernádi, Juhász
Ferenc alkotásaiból, anélkül, hogy a legkevésbé is
irodalmi piktúrát művelne – grafikáiban meleget su-
galló változatosság uralkodik. Az őslényeket a me-
sevilághoz közelíti, a játékosság is felvillan. Némelyik
rajzának erotikája azért is érdekes, mert hím-kiszol-
gáltatottságon túl bizonyos emberi kiszolgáltatott-
ságra is ráasszociálunk. E rajzvilágban a nőstény is
kiszolgáltatott. A térdre-esés, a kapaszkodás aláza-
tának motívumai mind ezt sugallják. Kínzóan foglal-
koztatja az állatban az emberies, és az emberben
az állatias érdeklődés. Az állatias intarziája bennünk.
Bízzunk abban, hogy Horváth tovább megy és fej-
lődik ezen a roppant nehéz, önmegtartóztató, de
magaválasztotta úton!

(Bevezető. Horváth Ferenc festőművész kiállítása.
Budapest, 1977. Óbudai Klubház. Katalógus.)
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Horváth Ferenc: Tatabánya, 1969 (vegyes technika) KDM Horváth Ferenc: K. P. arcképe, 1969 (valkid, farost) KDM

Horváth Ferenc: Teríték, 1969 (vegyes technika) KDM

Horváth Ferenc: Halott, 1976 (vegyes technika) KDM
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Wehner Tibor

H O R V Á T H  F E R E N C  

( T A T A ,  1 9 3 3 .  M Á R c I u S  1 0 . – B u D A P E S T ,  1 9 9 1 .  D E c E M B E R  1 4 . )

Horváth Ferenc festő- és grafikusművész – aki tatai
bányászból vált tatabányai szabadiskolai és buda-
pesti, majd szegedi főiskolai stúdiumokat követőn
művésszé – a modern magyar képzőművészet
magányosan dolgozó, konok következetességgel
a maga útját járó, de rendkívül aktív és sokoldalú
alkotója volt. Az 1950-es évektől az 1991-ben be-
következett haláláig ívelő négy évtizedben festő-
ként, grafikusként mutatkozott be a budapesti
kiállítótermekben és vidéki múzeumokban, a külföldi
galériákban rendezett önálló kiállításain, s mind-
emellett díszlettervezőként, látványtervezőként, ál-
landó kiállítások installátoraként tevékenykedett, és
jelentős alkalmazott grafikusi mun kásságot is kifej-
tett: plakátokat, könyveket, katalógusokat tervezett.
Horváth Ferenc festői-grafikusi munkássága stilisz-
tikailag a magyar művészet szürreális-expresszív
áramlatához kapcsolható. A hatvanas években
konstruktív hangsúlyokkal alakított, szuggesztív
portrékat festett, majd piktúrájának kiemelkedő je-
lentőségű műegyüttesévé az 1969-ben alkotott
Napkirályok című sorozat emelkedett, amelynek
sokkoló hatású, tragikus érzeteket sejtető és köz-
vetítő alkotásait nagyméretű fatáblákra festette.
Festői munkálkodását az 1975-ben bemutatott Me-
taforák című, a Napkirályokhoz hasonló nagymé-
retű sorozattal zárta le: pályája utolsó másfél
évtizedében már csak grafikákat, kollázsokat, fotó-
kollázsokat alkotott.
Németh Lajos, a kiváló művészettörténész – aki
a kezdetektől végigkísérte Horváth Ferenc pályafu-
tását, munkásságának szakaszait – lényeglátón ál-
lapította meg művészetéről: „A látvány jelképszerű
fokozása, filozofikus gondolat festői sugallása, meg-
szerkesztett rend és eruptív formátlanság egyformán

jellemzi festészetét. Nem is sorolható semmiféle is-
kolához, nem kapcsolódik mesterhez. Rokonai van-
nak a nagy múltban és kortársai között is, de
követni nem tud és nem követhet senkit, hiszen
életélménye, tragédiát látó embersége a sajátja;
küzdelmét más helyette nem vívhatja, csak saját
maga válthatja meg sajátmagát. Legjobb műveiben
e küzdelem transzponálódik: katarzist kereső mű-
vészi tusakodás.”
A tatai Kuny Domokos Múzeumban és a székes-
fehérvári Szent István Király Múzeumban, vala-
mint a magángyűjteményekben és a család
hagyatékában őrzött Horváth-művek egy egyéni
arculatú, besorolhatatlan művész portréját rajzol-
ják meg, egy karakteres művészi világképet do-
kumentálnak. Visszapillantva ma már pontosan
meghatározható, hogy e fájdalmas, a fantáziavi-
lágba vágyódó, de ott is csak fenyegetésekkel és
félelmekkel szembesülő művészi világkép a XX.
század második felének magyarországi és közép-
európai történelmével analóg; a térség em berének
bezártságokba és kilátástalanságokba fulladó lét-
állapotát, életérzéseit tükrözteti.

Horváth Ferenc kiállítása
rendezése közben
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Kövesdi Mónika

J A K U S  S Á N D O R  K I Á L L Í T Á S A

Ismét egy olyan kiállítást láthatunk, amely nem kor-
társ alkotót, épülő, fejlődő életművet mutat be,
hanem egy lezárult pályát, amely immár Tata hely-
történetének, művészettörténetének része. A mes-
ter, akinek alkotásait szemléljük 1906-ban látta
meg a napvilágot.
Az életmű súlypontja egy igen érdekes időszakra
esik, a hatvanas-hetvenes évekre. A hatvanas évti-
zed a művészettörténetben a forró évtized nevet
kapta. Az ekkor világszerte születő új művészeti
áramlatok (pl. a pop art) hátterében a diáklázadások,
a hippimozgalom állt. Ebben az évtizedben nem
Európa, hanem éppenséggel Magyarország volt
csendes, a vérbe fojtott forradalom után. Érzékel-
hető volt azonban a változás itthon is a művészeti
életben. A korábbi időszak stílusa után – amelyet
a szocreálnak nevezett, hamis, irányított, realista-na-
turalista művészet uralt – új művészeti törekvéseket
engedtek megizmosodni. Ezek között is elsőként
a Barcsay Jenő-féle konstruktív törekvések járták át
a magyar festészetet, ez a figurális ábrázolástól,
a tárgyiasságtól el nem szakadó, erőteljes grafikai
vázra építő művészet jelentette a modernizmus
kezdeteit. Jakus Sándor korai rajzai, éppen a hatva-
nas évekből, ezt a tendenciát szemléltetik.
Pedig Jakus Sándor nem volt tanult festőművész.
Tanítónak készült, majd vagyonából kiforgatva, fizi-
kai munkásként dolgozott, egy olyan korban, amely
az önálló egzisztencia felszámolásával akarta meg-
törni az emberi méltóságot és az önálló gondola-
tot. Így fordult Jakus Sándor is a belső szabadságot
jelentő művészi tevékenység felé.
Autodidakta alkotó volt, nem volt módja művészeti
tanulmányokat folytatni. Képeinek kompozíciója,
grafikai váza azonban jól mutatja tehetségét, tu-
dását. Mestere a tatai képzőművészeti szabadiskola
(ma talán szakkörnek mondanánk) tanára, Kerti Ká-
roly volt. Kerti 1957-től, Tatára érkezésétől kezdve
meghatározó volt a város és a régió (a megye) mű-
vészeti életében, sőt, ma úgy mondanánk, tájéko-
zódási pont volt a városban, nemcsak a művészet

terén. A szakkör több évtizedes tevékenységének
szervező tényezője Kerti művészi nagysága és em-
beri minősége volt. Jakus Sándor Kerti szakkörének
lelkes, állandó tagja, és Kerti személyes jóbarátja
volt. Művészetében, legalábbis abban a periódus-
ban, amikor a szakkör állandó tagja volt, jól érzé-
kelhetők a mester törekvései.
A hatvanas évekről, a konstruktivista modernizmusról
már esett szó. A hetvenes évek művészete ehhez
képest újabb bátor, sőt önálló lépéseket tesz. A ma-
gyar grafika nagy korszaka a hatvanas-hetvenes
évek. Többek között Kerti Károlynak köszönhetően
új technikák jelennek meg a sokszorosított grafiká-
ban, és új formanyelv születik a rajz terén. Ez az év-
tized Jakus legtermékenyebb és legsikeresebb
korszaka is. Határozott, önálló hangnemben, új tech-
nikákat felfedezve, új témákat keres. Ilyen a vásárok,
a búcsúk forgataga és a cirkusz világa. Ezek a témák
szemlátomást lázba hozták, mind tartalmilag, mind
formailag, hasonlóan a korszak európai és magyar
művészetéhez. Tudjuk, hogy a 20. században a cir-
kusz és a bohóc szimbolikus értelmet nyer, mind
a képzőművészetben, mind az irodalomban.
A bohóc a művész metaforája, a vásár-téma pedig,
ez a kavargó csoportkép inkább csak a képzőművé-
szetben van otthon, mondjuk Aba-Nováktól kezdve.
A vásár és a cirkusz ábrázolásával, Jakus kedvelt té-
májával itt, a kiállításon is találkozhatunk. Linón, pa-
pírmetszetben, egyedi grafikában dolgozta fel, hiszen
a választott téma geometrikus váza, térszerkezete,
vagy éppen dekoratív körvonala érdekelte.
Az életmű kései szakaszában valamennyire eltávo-
lodott ettől a rajzi alapelvű megoldástól. A nyolcvanas
években született, bolyhos pasztellképei már a festőt
mutatják, olajalapú festményei ezt erősítik meg.
Ha megnézzük olajfestményeit közelről, láthatjuk,
hogy szinte mindegyik többrétegű. A vastag, szinte
plasztikus festékréteg fölé krétával rajzol még, de
a festékréteg önmagában is többrétegű, több szín-
ből és anyagból áll. Állandó kísérletezés közben
születtek ezek a művek, talán két egyforma sincsen
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közöttük. Úgy látszik, mintha örökös nyugtalanság,
meg nem elégedés hajtotta volna a festőt, s emögött
valamiféle bizonyítási vágy, amely meg nem valósult
művészi álma, hivatalosan el nem ismert művészete
nyomán maradt lelkében. A telefestett, pasztózus,
gyakran sötét tónusú képfelületek sokat elárulnak
belső világáról, nyugtalanságáról, keserűségéről.
Jakus Sándor a 20. század második fele művésze-
tének jellegzetes alakja volt. A pályatársak és kor-

társak előtt ismert és szeretett, köztiszteletben álló
tatai polgár és művész. Gazdag és értékes életmű-
vet hagyott hátra, amelyet érdemes volt most erre
az emlékkiállításra leporolni, újraértékelni, s talán
érdemes volt itt nemcsak önmagában, de a kor
összefüggéseiben is bemutatni.

(Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma,
Tata, 2011. március 22.)

Jakus Sándor: Falusi utca, 1961 (akvarell) KDM
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Jeges Ernő: Tata, 1937 (akvarell) Szoelke László gyűjteménye

Mint értesültünk, a közelmúltban gróf Esterházy
Ferenc több piktort vendégül látott kastélyában,
kik a vendéglátás ideje alatt Tata vidékéről
szebbnél-szebb képeket készítettek. A tatai
vendégeskedés azonban, mint értesültünk,
nemcsak ad hoc vendéglátás volt, hanem egy-
ben érdekes terv elindítója. Gróf Esterházy Fe-
renc elhatározta, hogy a nyári hónapokban
vendégül lát a birtokán piktorokat, írókat és

muzsikusokat, és ily módon lehetővé teszi szá-
mukra, hogy a tatai nyugalomban nyugodtan
és zavartalanul élhessenek munkájuknak.
A meghívott művészek számára művésztelep
alakulna Tatán, és pedig esztendőnként három
író, három muzsikus és három képzőművész
lenne a gróf vendége.

(Esztergom és Vidéke 1938. június 5.)

M Ű V É S Z T E L E P  T A T Á N
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Wehner Tibor

P Á R I Z S  É S  R Ó M A ,  B I C S K E  É S  T A T A ,  S Z E N T E N D R E ,  

D O R O G ,  B A K O N Y S Á R K Á N Y

Ha visszapillantunk a XX. századi magyar művészet
történetére, akkor azt regisztrálhatjuk, hogy a jól is-
mert és a szakmai közvélekedés által is elismert
életművek alkotói mellett számos, már életében is
háttérbe szorított, és halála után is a viszonylagos
ismeretlenségben lappangó, méltatlanul elfeledett
művész tevékenykedett Magyarországon. E művé-
szek körében bukkanhatunk Jeges Ernő, a rendkívül
sokrétű tevékenységet kifejtő festőművész munkás-
ságára, akinek már életében is kijutott a mellőzés,
és akinek művészetére csak a közelmúlt egy-másfél
évtizedében vetülnek, vetülhetnek az érdeklődés és
a figyelem sugarai. E művész alkotásai a II. világhá-
ború lezárulása után, sajátos ideológiai és szakmai,
a szocializmusban gyökerező kultúrpolitikai megfon-
tolások miatt évtizedeken keresztül ki voltak re-
kesztve a kiállítótermekből és így a művészeti
köztudatból is. Ez a most közönség elé kerülő, a mű-
vész családjának tulajdonában őrzött, valamint ma-
gángyűjteményekből kölcsönzött – így hangsúlyosan
a Homoródi-család gyűjteményéből összeállított –,
számos, most először közönség előtt szereplő művet
tartalmazó veresegyházi kollekció, ha nem is teljes
áttekintést, de alapos bepillantást adhat az 1910-es
évek második felétől az ötvenes évek közepéig
épülő munkásság korszakaiba és fejezeteibe. A vál-
lalkozás nehézségét illusztrálandó már itt, a beveze-
tőben jelezzük, hogy egy fantasztikusan sokoldalú,
bravúros felkészültségű művész szerteágazó alkotói
területeket felölelő életművének elemeit kellene
számba vennünk a teljes munkásság feltérképezé-
sekor, amire egy kisvárosi kiállítóterem természete-
sen nem vállalkozhat. De az életműbe való
bepillantást indokolják a veresegyházi törekvések és
az áttételes kötődések: az elfeledett életművek fel-
fedezésének szándéka, s az, hogy Jeges Ernő kitűnő
szakmai kapcsolatban volt a közeli Gödöllőn mun-
kálkodó Remsey művészcsalád tagjaival.
Jeges Ernő festőművész alkotóútjának fordulópont-
jai, epizódjai és szakaszai, festői törekvései erőtel-

jes szálakkal kapcsolódnak a XX. századi magyar
piktúra meghatározó jellegű történéseihez, áram-
lataihoz, tendenciáihoz. Így pontosan nyomon kö-
vethető a Nagybányával megnyílt alkotótelepi
mozgalommal való kapcsolódás – amelyet a bicskei
művésztelepen való munkálkodás, majd – festőtár-
saival szövetkezve – a szentendrei művészkolónia
megalapítása fémjelez. Fontos alkotóperiódussal kö-
tődik Jeges Ernő Franciaországhoz, Párizshoz is, és
így az ő művészete is mintegy alkotóeleme annak
a nagyon fontos kapcsolatnak, amely a magyar
művészetet a francia művészethez, a Cézanne-i
szellemiséghez köti. És a harmadik nagyon lénye-
ges szellemi-művészeti gócpont Róma, illetve meg-
határozó tényező az ú.n. római iskola alkotójaként
kifejtett munkásság, amelynek művészeti műhelye
egy önálló festészeti fejezetet írt a húszas-harmin-
cas években a magyar piktúrában. És ezekkel a tör-
téneti vonatkozásokkal, kapcsolatokkal egyúttal
mintegy jeleztük a művész festői eszményeit, sti-
lisztikai vonzódásait is: azt, hogy a Réti István és
Ferenczy Károly nevével fémjelezhető posztimp-
resszionista eszmények jegyében indul a pálya,
hogy aztán expresszív formanyelvvel és hevülettel,
egy szabadabb felfogásmóddal gazdagodjon a hú-
szas években, és hogy aztán Róma jegyében
a harmincas években lehiggadva, klasszicizálódva
szabályszerű, a tradicionális ikonográfiai szabályok
szellemében alkotott nagyszabású kompozíciók
révén teljesedjen ki.
Ezt a stilisztikai ívet nyomon követhetjük akkor is,
ha a festői témákat próbáljuk meg számba venni,
ha a tartalmi mozzanatokat próbáljuk meg ele-
mezni. Az életművet végigkísérik a tájképek, illetve
a veduták, a városképek, mint a festői képalkotás
leginvenciózusabb, a kolorisztikus kifejező elemek-
ben és hatásokban leginkább tobzódó kompozí-
ciói, amelyek sorában fontos alkotásokként
születtek meg 1937-ben a tatai kompozíciók.
A korai alkotóperiódus kitüntetett szerepű műfaja
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az akt, és jelentős szerepet kapó képtípusa
a portré, amely forma aztán a csoportképeken,
az egy-egy tájba helyezett allegorikus embercso-
port-megidézéseken bontakozik ki teljes gazdag-
ságában. És aztán kimagasló szerepűvé válnak
a római alkotóperiódus alatt és azt követőn a tör-
ténelmi témák feldolgozásai, a nagyméretű és
nagyhatású történelmi tablók és freskók, amelyek
– a hatalmas méretük, illetve a helyhez kötöttségük
miatt – természetesen most nem lehetnek itt, csu-
pán néhány vázlat, tanulmány idézi meg világukat.
És ugyancsak a vázlatok, a tervek képviselik azokat
a szakrális, biblikus kompozíciókat, amelyek nagy-
szabású ikonográfiai programok szellemében egy-
egy egyházi intézmény, templom falait díszítve –
egykor fellelhetőn, vagy ma is láthatón – tanúsítják
e művész hatalmas munkavállalását és ihletett mű-
vészi tevékenységét. Jeges Ernő megfestette Pannon-
halmán, a bencés gimnázium előcsarnokában –
Aba-Novák Vilmos francia-magyar kapcsolatok-pan-
nóinak analógiájaként – az olasz-magyar kapcsola-
tok történeti kompozícióját, és Rómában megfestette
a ma Esztergomban őrzött Bakócz Tamás bevonu-
lása Rómába című hatalmas pannót, amely a kö-
zépkori magyar történelem, egyszersmind a XX.
századi magyar önszemlélet szintézis-értékű, festői
szépségekben tobzódó, egyedülálló alkotása. És ha
valaki veszi a fáradtságot, végigjárhatja – többek kö-
zött – Buda, Dorog, Izbég, Bakonysárkány, Pomáz
templomait, ahol Jeges Ernő utolsó alkotóperiódusá-
nak nagyszabású falképeivel, freskóival találkozhat.
A stílus és a tematika gazdagsága mellett megfi-
gyelhető a technikai sokrétűség, változatosság is:
a vázlatok révén felidézett falképek mellett olaj-
kompozíciók, akvarellek, szén- és tusrajzok szere-
pelnek ebben a műegyüttesben, amelyek közül
számos alkotás mintegy előrevetíti, hogy csupán
előtanulmánya egy monumentális formában meg-
álmodott műalkotásnak. A tanulmányok nagyvonalú,
csupán a lényegre koncentráló felfogásmódjával

szemben állnak a késszé érlelt, a részletek aprólékos
kidolgozásmódjával előadott, az alkotói csapongást
kizáró, fegyelmezett munkák. És az ezen autonóm,
szabadon alakított művek mellett a rendezők felvo-
nultatták Jeges Ernő alkalmazott grafikusi tényke-
désének néhány alkotását és karikatúráját is:
az életmű iránt érdeklődő leginkább Bodonyi
Emőke művészettörténész kutatásaiból és publiká-
cióiból tudhatja, hogy Jeges Ernő művészi tevékeny-
ségének évtizedeit – hol önként vállaltan, hol
kényszereknek engedelmeskedve – végigkísérték
az alkalmazott grafikai munkák: a könyvtervek, az il-
lusztrációk, a csomagolások, az újságrajzok, az ok-
levelek és a plakátok készítése vagy tervezése.
E művek változatos együttese révén szép áttekintést
kaphatunk Jeges Ernő életművéről, s egyszersmind
bepillantást nyerhetünk XX. századi művészetünk
egy szakaszára: az 1910-es évektől az ötvenes éve-
kig ívelő periódusra. Ha gondolatban végigpergetjük
e néhány évtized meglehetősen viharos, forradalmak-
kal, gazdasági pangásokkal, háborúkkal, diktatúrákkal
terhes történelmét, akkor hol villámcsapás-szerű fel-
ismerésekben, hol világos és logikus utalásokban, hol
a sejtetések és megérzések szintjén bontakoztatják
ki jelentéstartalmaikat és jelenségköreiket e művek.
E művek, amelyek azonban nemcsak a történelem
fénytörésében, hanem a jelen vonatkozásaiban is
elevenen hordozzák szépségekben, harmóniákban
és esetenként éles disszonanciákban testet öltő
mondandóikat. S ha a művész kiállításon most elő-
ször bemutatott, közvetlenül a II. világháború után
született Önarcképére pillantunk – a háttérben ott
a romos, félig lebombázott műterem – akkor úgy
vélhetjük, hogy egy bizakodását sohasem vesztő,
magabiztos alkotó tekint a szemlélőre: e kép üze-
nete megfestése után több mint hatvan esztendő-
vel is eleven, erőt adó, a mindenkori mának szóló.

(Jeges Ernő festőművész 2011-es 
emlékkiállítása Veresegyházon.)
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Országszerte feltűnést keltett Glattfelder Gyula püs-
pöknek, a képzőművészeti társulat elnökének
a nyilatkozata arról a helyzetről, amelybe a háborús
válság és a gazdasági bizonytalanság az egész
magyar képzőművészetet sodorta. A kormányzó
hitvese volt az első, aki segítségére sietett a vál-
ságba került képzőművészeknek és a margitszigeti
ünnepségek jövedelméből húszezer pengőt adott
a művészek megsegítésére. Mi a segítés módja?
Erről beszélgettünk néhány neves festőművésszel.

…
Juszkó Béla festőművész így látja a helyzetet:
– Tisztában vagyok azzal, hogy ez részben gazda-
sági kérdés, de meg kell mondjam azt is, hogy
a sok ok között nem gazdaságiak is szerepelnek.
Magam részéről a legnagyobb veszélynek látom

a művészet szétbomlását, mégpedig azt, hogy kü-
lönböző divatok keletkeznek a művészetben, ami
csak időleges sikert jelent. Festőink sok esetben
csak felületben mutatják meg magukat, nincs
semmi elmélyülésük. Ki merem mondani, hogy
a művészet leszállt a nívóról és végül is az egész
közönség, a vidéki publikum ízlése elromlott. Ez az
értékes közönség azt látta, hogy a festők a kék eget
nem festik kéknek, a fát nem festik fának, s vég-
eredményben nem értette meg a publikum, hogy
mi az, amit pingáltak. Most is divatos jelszót adtak
ki, s pedig azt, hogy a művészet ott kezdődik, ahol
a természet véget ér. Ez a jelszó hazug és ártalmas,
a természettől elrugaszkodni nem lehet.

(Új Magyarország 1939. december 3.)

Juszkó Béla: Tóvárosi melegvíz, 1930 (olaj) Mgt.

B E S Z É L G E T É S  N É G Y  M Ű V É S S Z E L  A  K É P Z Ő M Ű V É S Z E K
V Á L S Á G O S  H E L Y Z E T É R Ő L
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Juszkó Béla: Tatai piactér, 1930 (olaj) Mgt. Juszkó Béla: Tatai részlet, 1920 (olaj) Mgt.

Juszkó Béla: Tatai öreg malom, 1930 (olaj) KDM



Juszkó Bélának, Tatatóváros szülöttének emlékét
méltatlanul borítja a feledés. Hihetetlenül gazdag
életművet hagyott hátra, biztos rajztudással, ra-
gyogó festői megoldásokkal alkotta képeit. Festő-
művészete egyetlen irányba mutat: erőteljes, férfias,
szilaj karakterének megfelelően a ló- és lovasáb-
rázolások irányába, legyen az csatakép, zsáner, tör-
ténelmi festmény vagy tájkép. A majd egy
évszázadot átfogó életút dokumentumai, a 2010-es
emlékkiállításon bemutatott művek ékesen bizo-
nyítják az életmű kvalitását.
1902-ben, 25 évesen festette meg Csaba királyfi
hadak útján vágtató seregét. Már ez az első jelentős
festmény felfedi előttünk a művészi karaktert és
a festői témát: a kép csupa erő, csupa mozgás, len-
dület, bravúros diagonális erővonal, hangsúlyosan
kezelt fény és árnyék. A kép sokat őriz még az aka-
démizmus drámai jelenetezéséből, a beállításnak
és a reprezentatív „történeti” (tulajdonképpen mito-
lógiai) témának köszönhetően. A festés modora
azonban már az impresszionizmushoz közelít, erről
árulkodnak a lendületes, széles ecsetvonások is.
Ugyanígy lendületes festői gesztusok, valamint
fényteli, tiszta színek uralkodnak valamivel később
készült alföldi sorozatán. Ma már nehéz lenne
megmondani, hogy a Hortobágyon és Bugacon
festett, pásztoréletet, pusztai témákat ábrázoló, és
a szokványos zsánerjelenetektől eltérő módon,
hangsúlyozott néprajzi hitelességgel megörökítő

sorozat azonos-e a Kada Elek kecskeméti polgár-
mester által kezdeményezett sorozattal. Mindene-
setre már a pálya legelején elkezdődik a puszták,
az Alföld iránti rajongás, amely aztán végigkíséri az
életművet. Nyilvánvalóan érdekelte Juszkót az ál-
latábrázolás – marhák, lovak, ménesek, vágtató ko-
csik, csikósok láthatók képein a legkülönfélébb
beállításban, kifogástalan anatómiai tudással –, és
nyilvánvalóan érdekelte a puszta atmoszférája:
a lovak által felvert por, az égbolt időjárás szerint
változó színe. A puszták élete iránti lankadatlan, ro-
mantikus érdeklődése mindig némileg néprajzi jel-
legű maradt, pontosságra és hitelességre törekedett.
Ennek érdekében ő maga is hosszú időt töltött
a pusztán, a csikósokkal együtt étkezett, velük
együtt kerítette a lovakat, remekül lovagolt „Festőibb
lovas jelenség nincsen a hortobágyi csikósnál. Nyo-
mába sem léphet a török, cserkesz, tatár, vagy az
amerikai lovas” – mondta.
Juszkót minden érdekelte, ami magyar, ami a ma-
gyarság eredeti karakterét mutatja, őrzi, ami annak
természeti, történeti, néprajzi értékei közé tartozik.
Így találta meg tárgyát hosszú időre a pusztai lova-
sok között, akik számára valami érintetlen, ősi érté-
ket és kultúrát jelentettek, képviseltek. Valószínűleg
ez az érdeklődés vezette a keleti tanulmányúton is,
amikor a Balkánon keresztül Törökországba utazott.
Az utazás hatására színvilága még üdébb, még
fénytelibb lett (az életműben mindvégig hihetetlenül
bátran, modern módon kezelte a színeket), roman-
tikus világképe pedig megerősödött.
Juszkó Béla az első világháború idején hadifestő-
ként állt szolgálatba, hadnagyi rangban. Az orosz és
az olasz fronton örökítette meg a katonákat, a had-
színtereket, hadi eseményeket. A kezdeti lelkesedést
– amelyet talán legjobban az 1914-es Huszárroham
büszke öntudattal megfestett csatajelenete mutat –
gyorsan felváltották a veszteségek, a pusztulás
képei. A Hadtörténeti Múzeum őrzi ceruzarajzait és
akvarelljeit, amelyek mind-mind kicsiny remekmű-
vek, s ugyanakkor megrendítő tudósítások a szörnyű
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Kövesdi Mónika

J U S Z K Ó  B É L A  ( 1 8 7 7 – 1 9 6 9 )

Juszkó Béla lovon
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háborúról. A háborús évek fő témája az idill és a pusz-
tulás, hangsúlyozva a kettő közti feszültséget: az erdő
dús zöldjébe gránáttölcsér vágott tisztást, a lágyan ka-
vargó felhők közé lövedékek füstje vegyül.
A háború nem törte meg Juszkó művészi pályáját,
nem módosított stílusán és irányán. A háború utáni
években festette legszebb tatai városképeit, talán
éppen annak köszönhetően, hogy családja köré-
ben megpihent szülővárosában. Lombos fák, ár-
nyas patakmedrek, a napsütésben vakító fehér
vagy sárga falú házak – ahogyan Juszkó látta Tatát,
valóban az volt a város lelke. Bár ismert a tatai várat
ábrázoló képe is, mégis ezek az egyszerű, jelleg-
zetes tatatóvárosi részletek, utcaképek a leggyako-
ribb városábrázolások az életműben. Az uralkodó
téma a fény – amint átragyog a levelek között,
megcsillan a víztükrön, vagy átlátszóvá teszi a vizet.
Ugyanígy szikrázó napsütésben ábrázolja kedves
vidékét, a pusztát, a delelő gulyával, a szekérrel.
A fény mint kompozíciós elem egyre finomabban,
szinte rafináltan jelenik meg a képeken. A tatai pi-
actér napkeltekor festett képén egy megcsillanó
tűzfal jelzi a napszakot, és képviseli a fényt, a kom-
pozíció nagy része várakozással tele, árnyékban
marad. Jelképi erővel bír a fény, a felizzó parázs
a bujdosó, bús ősmagyar táltos képén. Az áldo-
zati kő előtt háttal álló, lehajtott fejű alak a po-
gány ősmagyar kor üzenete, azé a világé, amely
az eredeti magyar értékek utáni kutatás során

ekkor került intenzíven Juszkó látókörébe. Igen
gyakoriak ebben az időszakban (az 1930-as évek
végén) a hun-magyar mitológia ábrázolásai, a témák
Attila táborától kezdve egészen a Keletet faggató,
ősöket kereső Julianus barát koráig nyúlnak.
A történeti téma mindig nagyon közel állt Juszkó-
hoz. Talán az akadémikus indíttatás, talán a lóáb-
rázolás iránti vonzalom (amelyre a csataképek
bőven kínálnak lehetőséget) lehetett az oka, hogy
vonzódott a nagy témákhoz, nagy méretekhez, és
gyakran kapott nagyszabású megbízásokat. Legis-
mertebb ezek közül az 1903-as Huszárroham,
amely a Hadtörténeti Múzeum lépcsőházát díszíti.
Sajnos nagyméretű történeti kompozíciói ma már
nem lelhetők fel.
A festő életműve 1945 után az ausztriai emigráci-
óban folytatódott. Az onnan hazakerült képek arról
árulkodnak, hogy Juszkó Béla lelkében tovább élt
a puszták napsütése, a vágtató ménesek látványa
– ezeket festette még akkor is, amikor már remé-
nye sem lehetett rá, hogy valaha lássa a Hortobá-
gyot. A hűséges szilaj magyar lélek, a puszták,
a lovasok, a magyar virtus festője, a fény festője,
egy gazdag, értékes és sikeres életmű birtokosa 92
évesen hunyt el Bregenzben.

(Bevezető. Juszkó Béla (1877–1969) festőművész
emlékkiállítása. Tata, 2010. Pápai Református Kollé-
gium Tatai Gimnáziuma. Katalógus.)

Juszkó Béla: Tatai piactér,
1930 (olaj) Mgt.
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Bakonyvári M. Ágnes

LÁ N YO K  É S  G A L A M B O K

K E R T I  K Á R O LY  TÁ R L ATA ,  E R N S T  M ú Z E u M ,  19 8 7.  X .  2 2 – X I .  15 .

Kerti Károly hetvenedik szü letésnapjára tervezett
élet műkiállítását emlékkiállítás ként rendezték meg
az alko tó 1986 őszén bekövetkezett váratlan halála
miatt. A ta tai Kuny Domokos Múzeum és a buda-
pesti Ernst Mú zeum egyaránt a grafikákat mutatta
be a műfajokban és technikai megoldásokban gaz-
dag művészpálya szem léltetésére, jellemzésére.
Noha Kerti festőművész ként végezte a Képző -
művé szeti Főiskolát, s készített pannót, muráliát,
sgraffitót, faintarziát, kisplasztikát, pla kettet – mun-
kásságát mégis grafikai tevékenysége foglal ja ösz-
sze legtalálóbban. A ki állításokon felvonultatott
toll- és szénrajzai, monotípiái és sokszorosított
grafi kái híven tükrözik művészi szemléletének gaz-
dagságát, árnyalatait.
Munkái között a figurális, tárgyias elemekből
felépü lők mellett nonfiguratív mű vek is találhatók.
Motívum világa, világszemlélete, prob lémafelvetése
Picasso műve inek hatását, illetve az 50–60-as
évek művészetének jellegzetességeit mutatja.
Markáns arcú férfialakjai vagy vaskos női figurái
mel lett szinte törvényszerűen je lenik meg a ga-
lamb vagy más madár motívuma. A hétköznapi
tevékenysé gek, jelenetek gyakran szere pelnek
patetikus előadás ban: a történelmi hősök mel-
lett hőssé emeli a fizikai munkát végző embert.
Figu rális vagy tárgyi motívumo kat szerepeltető
grafikáit nem a természethűség jellemzi. A fe-
kete-fehér színvi lág ugyan fotószerűvé tehet né
az alkotásokat, Kertinél azonban inkább a világ
dua litását, egymástól egyértel műen elkülöníthető
és szem benálló értékeket jelez.
Ábrázolásmódját dön tően a stilizálás határozza
meg. Ez érvényesül a realista szemléletű alkotáso-
kon is, mely által expresszív kifeje zőerőt, drámai

intenzitást kapnak. Megfigyelhető ez a bányászok
életének vagy ál talában a fizikai munkának mű-
vészi ábrázolásában. Kerti ezeknél az epikus, iro-
dalmiassággal kísértő té máknál is törekszik arra,
hogy a leírás mellett értel mezze a jelenségeket.
Törté nelmi eseményekhez, társa dalmi változások-
hoz prog ramszerűen köthető grafikái agitatív funk-
ciót hordoz nak. Ennek érdekében gyak ran él az
alkotó az emblematikus sűrítés lehetőségével.
A stilizálás ugyanakkor al kalmat ad a lényeg megraga -
dására, az összefoglalásra, a tartalmi hangsúlyok
kiemelé sére. Így Kerti Károly intel lektuális élményeket
megfo galmazó alkotásain is, melyek a sorskérdése-
ket felvető mű vészt állítják elénk. E kom pozíciók
monumentalitása tömbszerűségükből, pátosszal
telí tettségükből adódik. A papírmetszeteken a motí -
vumok sötét és világos folt jainak kölcsönhatása
érzé kelteti a mondanivaló súlyát (Vietnam, Mózes,
Kiáltás, Ijedt galambok).
Más munkáin a vonal ér zékeny kifejezőerejének fel-
használása figyelhető meg a lelki mélységek, rejtett
érzel mi történések megjelenítésé re (Bartók sorozat,
Jákob és az angyal, Salome). A hét köznapi pillana-
tok, lírai hangulatok megragadásá nak is eszköze
a lendületes vonal alkalmazása, mely egyúttal moz-
galmasságot is kölcsönöz a műveknek (Játszó gye-
rekek, Csoport, Pihenő).
Kerti Károly nonfiguratív alkotásai különböző techni -
kai eljárásokkal készültek. A geometrikus rendbe
fog lalt művek jellemzője a konstruktív képépítés és
lá tásmód. A dekoratív forma képzés mögött pedig
a ter mészet mozgásainak, az em beri világ formái-
nak képe tükröződik.

(Művészet 1988 (3) 58–59.)
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Kerti Károly: Faun és nimfa (tus, toll) Mgt.

Kerti Károly: Hírvivő, 1975 (tus, toll) KDM Kerti Károly: Ikarosz, 1974 (tus, toll, ecset) Mgt.
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Wehner Tibor

B Ö L C S E S S É G ,  L Í R A ,  S Z E N V E D É L Y ,  K E M É N Y S É G

K E R T I  K Á R O L Y  G R A F I K u S M Ű V É S Z  E M L É K K I Á L L Í T Á S A

Van néhány olyan fontos tényező, amelyet ponto-
san felfed, körvonalaz és megvilágít ez az emlék-
kiállítás, és van néhány olyan mozzanat, amelyet
rejtve, homályban hagy. Pontosan körvonalazódhat
előttünk, hogy Kerti Károly XX. századi, a század
második felében dolgozó, a közép-európai és
a magyar történelmi kényszerek szükségszerű el-
szenvedőjeként tevékenykedő művész volt: a má-
sodik világháború után a hadifogságból hazatért,
fiatalon fellépő, munkásságát csaknem négy évti-
zeden át egy hol eldurvuló, hol felpuhuló, de min-
denkor megalázó diktatúra regnálása alatt kifejtő
alkotó. Alkotóművészi bemutatkozása, indulása
egyszerre szerencsétlen és szerencsés pillanatban
történt: akkor, amikor Magyarországon is elszaba-
dult az ún. szocialista realizmus kísérlete és kísér-
tete, amely lehetetlenné tette a hiteles művészi
megszólalást, s amely silány árucikként, propagan-
daeszközként használta fel a hatalmi diktátumok
szellemében készült, műalkotásoknak aligha ne-
vezhető produktumokat. És szerencsés volt ez
a pillanat, mert a mélyben ekkor már érlelődtek
a magyar grafika megújulásának előfeltételei: a főis-
kolán készültek Kondor Béla tanárokat és növendé-
keket megbabonázó alkotásai, s az egyre gazdagodó
könyvkiadás, a magyar könyvillusztráció térnyerése
kaput nyitott a rajzművészet megizmosodásának.
A festőként indult Kerti Károly – aki mindig rendkívüli
jelentőséget tulajdonított a képalkotásban a rajznak,
a vonalnak, a rajzosságnak – az ötvenes-hatvanas
évtized fordulójától fordult fokozatosan és egyre erő-
teljesebben a grafikai ágazatok felé, hogy aztán az
egyedi rajzban és a legkülönfélébb technikákat al-
kalmazva, a sokszorosító grafikában is kibontakoztat-
hassa művészetét.
Ez a kiállítás azt is megjeleníti a befogadó előtt,
hogy e művész egy nem lankadó kísérletező kedv-
vel megáldott, olthatatlan kutató szenvedéllyel ösz-
tönzött, nyughatatlan, mindig új és új irányok felé
forduló alkotó volt – és ezt tanúsítja a műnemek,

az ágazatok, a műfajok, a technikák jó értelemben
vett sokfélesége: táblaképek, rajzok, rézkarcok,
litográfiák, monotípiák, linóleum- és papírmetszetek,
faintarziák, falképek, domborművek, kisplasztikák,
monumentális szobrok, muráliák készültek műhe-
lyében. A domináns, a fő áramot kijelölő alkotóte-
rület természetesen a grafika, és ezen belül a rajz,
az egyedi rajz; a tus, a ceruza, a szénrajz volt, ame-
lyeknek áradását időszakonként meg-megszakítot-
ták a különböző kifejezések, a más műformák,
anyagok és technikák felé tett kalandozások. Egyes
periódusokban a táblaképfestészet, a színek ejtet-
ték rabul a fekete-fehér kontrasztok mesterét, más-
kor meg a belső terekben, vagy a szabad térben
helyezte el, komponálta meg térszervező, töme-
gekkel szervezett formateremtő kompozícióit, ese-
tenként meg – egy norvégiai vagy csehszlovákiai
művésztelepi alkotótevékenység eredményeként –
a remekműveket termő magyar grafika pezsgő
mindennapjaiban is nagy feltűnést és elismerést
keltő papírmetszet-sorozatot alkotott. Ebből a sok -
ágú ságból, ebből a széleskörű alkotói érdeklődés-
ből, ebből a kereső szellemiségből eredeztethető
művészetének stilisztikai sokrétűsége, s az a jelen-
ség, hogy művészete nem bontható korszakokra:
Kerti Károly hol a valóságidézés, a realista szellemű
megjelenítés, hol a stilizálás, hol a jelképi sűrítés,
a szimbolikus összegzés, hol az elvonatkoztatás,
a geometria, a nonfigurativitás tartományában fo-
galmazta meg mondandóját: egyszer a tünékeny,
kiszámíthatatlanul futó csupasz vonalra, máskor az
árnyékolásokkal hangsúlyozott fény-árnyék hatá-
sokra, s esetenként a fekete és a fehér ellentéteit
konfrontáló határozott foltokra bízva mondandóját.
Művészetét megérintette a konstruktivista szellemű
képépítés hagyománya, de bűvkörébe vonta az exp-
resszív kifejezés varázsa is, míg előszeretettel fogal-
mazta meg mondandóját epikus jellegű, meditatív
kompozíciókban ugyanúgy, ahogy a jelszerű tömö-
rítés mestere is volt: emblematikusan megrögződő
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képi toposzokat is komponált. Ám mindez csak a
forma, a stílus, amelynek párhuzamait fellelhetjük
olyan zseniális XX. századi, Kerti Károlyt is bűvkö-
rükbe vonó alkotók munkásságában, mint amilyen
Klee és Picasso, vagy a magyar Szalay Lajos volt,
de hivatkozhatunk a számos Kerti-alkotást ihlető,
Bartók Béla és Kodály Zoltán géniusza által alkotott,
más művészeti ágakban született műre is. A forma,
a stílus mellett, a tartalmi mozzanatokat vizsgálva
egy alapvetően humanisztikus szemléletű, a nagy
sorskérdésekben gondolkozó, filozofikus szemlé-
letű alkotó életművével szembesülhetünk, aki ese-
tenként higgadt bölcsességgel és lágy lírával,
máskor meg izzó szenvedéllyel, vagy kíméletlen
keménységgel fogalmazott meg kérdéseket és
válaszokat a korról, aki cselekvési lehetőségeket
keresett, aki mindig, minden nyomhagyó kéz-
mozdulatával az etikus alapállásra figyelmezte-
tett, és aki gyakran feloldhatatlan, roppant
feszültségeket sűrített műveibe.
Ez az emlékkiállítás ezúttal – nem lévén jelen az
egykori tanítványok munkái – nem reprezentálhatja
Kerti Károly művészpedagógusi áldozatvállalását,
az esztétikai és a művésznevelés hivatásszerű gya-
korlását: már orosházi éveiben is országos elisme-
rést aratott szakkörvezetői tevékenysége, amely az
ötvenes évek végétől Tatán bontakozott ki teljes
gazdagságában. Általános iskolai és gimnáziumi
rajztanárként, a tatai képzőművészeti szakkör ve-
zetőjeként nemzedékeket nevelt fel, tanítványok
százaival ismertette meg a művészeti értékeket, és
számos tehetséget indított el a művészpálya felé.
Mindemellett hallatlanul aktívan vett részt az akkor
még létező művészeti életben: országos szövetségi
keretek között és a dunántúli régióban, a Komárom
megyei és a tatai városi közegben képviselte a mű-
vészet és a művészek érdekeit, vállalt nemegyszer
konfliktusokat az értékek fel- és elismertetéséért,
művésztársai törekvéseinek beteljesítéséért. Akkor
még nem volt internet, nem volt mobiltelefon és
hétfőnként szünnapot tartott az egyetlen adóval su-
gárzó televízió is: Kerti Károly oly sok pályatársához
hasonlóan élte a vidéki művészek bizonyos fokig
visszavonultságban pergő hétköznapjait, de azokat
az eseménytelennek tűnő, csendes periódusokat

hallatlanul jól kamatoztatta: egy hiteles, a korra
pontosan reflektáló, a magyar grafikai művészetet
karakteres vonásokkal felruházott munkássággal
gyarapító életművet épített fel.
És ez a kiállítás csak áttételesen tudósíthat a mű-
vész-egyéniségről: a mindig tépelődő, az állan-
dóan kételyek felvetésével válaszokat kereső, az
alkotás kényszerével megáldott-megvert, a mű-
veivel a hitelesség és a felelősség, a művészi
igazság kritériumaitól nem tágító és nem szaba-
dulható alkotó emberről, akinek lételeme a kö-
rülvevő világ érzékeny analizálása, a jelenségek
érzékeny feldolgozása és leleményes formate-
remtő erővel való megtestesítése, előadása: az
új, autonóm művészi valóság megteremtésének
olthatatlan vágya. Csak remélhető, hogy ez a Kerti
Károly által megtestesített, múltba vesző alkotói
eszmény, ez a szellemiség és magatartás a XXI.
században egyszer majd újraéled.

(Tata, 2006 Kuny Domokos Múzeum)

Kerti Károly: „Oly korban éltem…”, 1984 (tus, toll) Mgt.



16 3P O R T R É G A L É R I A / K E R T I  K Á RO LY

Kerti Károly: Mózes, 1967 (papírmetszet) Mgt.Kerti Károly: Sötét nap, 1972 (papírmetszet) Mgt.

Kerti Károly: Minotaurusz halála, 1985 (tus, toll) KDM



Washingtoni otthonában hétfőn elhunyt Koszorús-
Varsa Fülöp Gabriella képzőművész. Kilencvenegy
éves volt.
Koszorús-Varsa Fülöp Gabriella felsőeőri Fülöp Elemér
szobrászművész-tanár lánya volt. Édesapja számos
hősi, és más ismert emlékmű alkotója, többek között
ő készítette a budapesti Kerepesi temetőben lévő
Blaha Lujza-síremléket és a székesfehérvári temp-
lomkertben elhelyezett Prohászka-szobrot.
Középiskoláit Koszorús-Varsa Fülöp Gabriella a budai
Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban végezte, majd
a budapesti Képzőművészeti Főiskolán szerzett kép-
zőművész- és tanári oklevelet. Szobrászati tanulmá-
nyokat is folytatott. Művészettörténet- és rajztanárként
tevékenykedett Budapesten, a Váci utcai Angolkisasz-
szonyok Intézetében és a Szilágyi Erzsébet Leánygim-
náziumban. 1946 és 1947 között Németországban,
mint művész-tanár működött a heidelbergi Amerikai
Egyetemen, és megrendelést kapott az ifjúsági épü-
letet díszítő freskó elkészítésére.
1951-ben férjével, Koszorús Ferenc volt vezérkari ez-
redessel, és kisfiával – aki ma ügyvéd Washington-

ban – az Egyesült Államokba emigrált. Koszorús
ezredes nem karolt fel semmilyen szélsőséges po-
litikai irányt. 1944 júliusában, a német-náci meg -
szállás alatt, Eichmann budapesti tartózkodása
dacára, katonai akciójával meghiúsította Baky Lász -
ló tervét, a mintegy 250 ezer Budapesten élő zsidó
lakos puccsszerű deportálását. 1992-ben, Gabriella
férjéről készített portré-plakettet adományozott Ko-
szorús Ferenc Budapesten elhelyezett emléktáblája
részére. 1987-ben művészi tevékenysége mellett
sajtó alá rendezte Koszorús Ferenc írásainak és ta-
nulmányainak gyűjteményét (a kötet szerkesztője
Rédey György, és a Universe Publishing kiadásában
jelent meg). Könyvét fiának dedikálta, hitvallását
összegező nemes gondolatokkal: „Ajánlom ezt
a könyvet fiamnak, ifj. Koszorús Ferencnek és a ma-
gyar jövőt jelentő fiatalságnak. Ez a magyarság iga-
záért utolsó percig önzetlenül küzdő, humánus
lélek legyen világító példa számukra.”
Koszorús ezredes 1974-ben meghalt. Három évvel
később Gabriella férjhez ment Varsa István okleve-
les gépészmérnökhöz.
Röviddel az Egyesült Államokba érkezése után Ko-
szorús-Varsa Fülöp Gabriella ismert művész lett;
munkái magánházakat és nagykövetségeket díszí-
tenek, illetve múzeumokban találhatók. Művészi
felfogásával kapcsolatosan Gabriella édesapját
idézte: „A materiális világot megdicsőítő szellem és
a szellemi világot felszínre hozó anyag harmóniája
az eszme, amely az igazi művészetet táplálja.”
Művészi témái változatosak, de fő témája a portré,
a figurális kompozíció. A washingtoni Smithso-
nian’s Institute’s National Air and Space Museum
számára megfestette Mrs. de Witt Clinton Ramsey
portréját. Az ő munkája a Fidelissimus ad Mortem
című 165x57 cm méretű olajfestmény, ami Kováts
de Fabricy Mihály ezredes kálváriáját jeleníti meg.
Kováts az amerikai könnyűlovasság létrehozója,
1779. május 11-én hősi halált halt a charlestoni
ütközetben. Másik nagyméretű festménye, amely
három elhunyt űrhajósnak, Virgil Grissom-, Edward
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ifj. Koszorús Ferenc
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Koszorús-Varsa F. Gabriella Fidelissimus ad Mortem (1994) című
festménye előtt. (Fotó: ifj. Koszorús Ferenc)
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H. White- és Roger B. Chaffee-nek állít emléket, az
alabamai Space and Rocket Center-ben található.
Az utóbbi két festményt az Amerikai Kongresszus-
ban is kiállították.
Gabriella számos toll- és tusrajza az amerikai tör-
ténelem témáit jeleníti meg. A Fleetwood Cover
Service megrendelésére elkészítette három első
napi borító tervét, közöttük a Champion of Liberty,
Lajos Kossuth (Kossuth, a szabadság bajnoka)
címűt. Az Amerikai Magyar Szövetség számára
megrajzolta Hunyadi János, II. Rákóczi Ferenc és
Kossuth Lajos karácsonyi emlékbélyeg-tervét.
A National Air and Space Museum Ramsey Alapítvá-
nyának felkérésére elkészítette dr. Robert Hutchings
Goddard, az amerikai űrkutatás atyjának és a feleségé-
nek domborművét. Életnagyságú Kossuth-mellszobra
a washingtoni Magyar Nagykövetség előcsarnokában
látható, míg a Buffalo város Művészeti Bizottsága (City
of Buffalo Arts Commission) által megrendelt, az élet-
nagyságnál nagyobb méretű Petőfi-mellszobrát a buf-
faloi Riverside Parkban állították fel.
Koszorús-Varsa Fülöp Gabriella számos nemzetközi
kiállításon vett részt, többek között a kaliforniai Santa

Cruzban, a New York-i Carnegie Hallban, a pennsyl-
vaniai Philadelphiában, az amerikai fővárosban és
a németországi Münchenben. Kiállításain kompozí-
ciói magyar témájáról műleírásokat sokszorosított,
hogy a magyar történelmet és kultúrát külföldön
megismertesse. Egyik magyar témájú festményét,
a Pázmány Péter kardinális diktálja az egyetemi ala-
pítólevelet 1635-ben, dr. Lénárt Iván, volt országgyű-
lési képviselő, műkritikus így értékelte: „A művész
történelmi képeit lendületes vázlatokon, rajztanul-
mányokon érleli. Ezt megelőzően alapos kutató-
munkát végez a történelmi esemény részleteiről,
a korabeli stílusról, ruházatról. Ez a klasszikus irányú
festmény magán viseli egyéni felfogását, erőteljes,
friss életábrázolását. A művész drámai feszültséget
teremtő kompozíciós készsége, ábrázolásának ér-
zelmi gazdagsága lebilincselő… Világos színezése,
a betörő napot érzékeltető és azt helyettesítő fes-
tésmódja, a központi elrendezés, az alakok életteli
ábrázolása, mozdulataik közép felé irányuló össze-
hangolása tökéletes benyomást kelt.” 2005-ben Tom
Lantos képviselő is nagyra értékelte munkásságát,
megjegyezte, hogy „Koszorús-Varsa Fülöp Gabriella
munkássága ihlető és a minősége időálló, ami sok
művész álma.” Mások őt úgy jellemezték, mint
„a magyar kultúra egyik nagyasszonya Amerikában”.
A Külföldön Élő Magyar Művészek Világszövetsé-
gének alapító tagja volt és a clevelandi Árpád Aka-
démia aranyérmes tagja. Gyászolja fia, Ferenc,
három unokája, Marianne, Ferenc és Gergely,
menye, Marianne és sok odaadó barátja.

Koszorús-Varsa F. Gabriella: Kossuth Lajos (bronz) (Washington
/Amerikai Egyesült Államok/, Magyar Nagykövetség)

Koszorús-Varsa F. Gabriella: Koszorús Ferenc v. k. ezredes dombor-
műves emléktáblája, 1992 (bronz) (Budapest VII., Dohány utca 2.)



Nehéz körülmények között indult Kóthay Ernő pá-
lyája. Festői kibontakozása egybeesett a család-
alapítással, tanulmányait meg kellett szakítania,
a főiskolán megélhetési gondok akadályozták
a munkát. De éppen ezeknek – a napjainkban
már szokatlan – akadályoknak leküzdése kemé-
nyítette meg a fiatal festő akaratát, s arra ösztö-
nözte, hogy társait utolérve, a napi munka
fárasztó egyhangúságából kiemelkedjék. A pálya-
kezdés óta eltelt tizenöt esztendőben kialakította
és megszilárdította művészi egyéniségét, s a leg-
utóbbi évek termését gyűjteményes kiállításon
mutathatja be a tatai múzeumban.
Igaz, hogy első próbálkozásai óta a főiskolán, ké-
sőbb a megyei munkacsoportban értő, tapasztalt
mesterek figyelték és korrigálták munkáit. Bencze
László a másfél évig tartó akadémiai tanulmányok
idején, Rudnay Gyula Baján és Kerti Károly Tatán.
Így Kóthay Ernő mesterségbeli felkészültsége – ha
nélkülözte is az egyenletes ütemet – az ötvenes
évek második felében alkalmasnak bizonyult az
egyéni formanyelv kimunkálására.
Komárom megyében, Bajót községben született,
1926-ban. A feldolgozásra, kifejezésre váró témák

gyermekkora óta sűrűsödtek benne. Az ábrázoló
eszközök birtokbavétele kellett ahhoz, hogy emlé-
keit, s a körülötte kibomló jelenségeket formába
öntse. Dicséretes mértéktartással járta végig a gra-
fika fekete-fehér országútját, témáit csak akkor tette
át képbe, ha az érzelmi és gondolati mondanivaló-
val egyenlő értékűvé érett kompozíciós elképzelése.
Emlékezetesek első, középméretű olajfestményei és
temperái, amelyeken a bányavidék szigorú szép-
ségű tájait puritán eszközökkel fogalmazta meg, va-
lamint egy-két figurás alkotásai, amelyekben az
egymáshoz szeretettel közeledő, közös gondban
együttérző ember magatartását tanulmányozta és
gesztustalanul, egyszerű módon rögzítette.
Eleinte úgyszólván minden munkájába beleszólt
a grafikai felfogás. A motívumok finom, derengő
szín adása, belülről fénylő létezése inkább csak alá-
húzta, kiegészítette a rajzi gondolkodást. Nem vé-
letlenül került előtérbe a megyei és ifjúsági
bemutatókon Kóthay Ernő grafikus arca. Rajzi ta-
pasztalatit összegezte az elmúlt évben rendezett
grafikai tárlatán. Ez a gyűjtemény bejárta Komárom
megye nagyobb helységeit.
Közben azonban országos kiállításokon is megje-
lent néhány képpel, külföldre is eljutottak munkái.
A továbblépést a grafikában elért eredményeknek
festészetbe plántálása jelentette. A sokirányú el-
foglaltság, a napi nyolc órás dekorációs tevékeny-
ség és a szakkörvezetés mellett nem gondolhatott
nagylélegzetű kompozíciók megfestésére, a kis
méret azonban nem akadályozta meg abban,
hogy élményeinek szuggesztív tolmácsolását meg-
keresse. Ebben segítségére volt a különféle tech-
nikák elsajátítása is.
A kísérletek lehetőségét szinte kínálta a monoty-
pia, melynek fekete-fehér, majd színes változatát
fejlesztette tovább. Kiállításai közül az 1964-es,
Kerti Károllyal közös tatai bemutatkozása volt nagy
hatással további fejlődésére. Az itt szereplő mű-
vekről megjelent méltatások a művész különleges
érzékenységét említik, azt az affinitást, amellyel
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D. Fehér Zsuzsa

A  K I Á L L Í T Á S  E L É …

Az emlékkiállítás katalógusának címlapja
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Kóthay Ernő: Tavasz, 1973 (gobelin-karton, plextol) KDM

Kóthay Ernő: Víziós táj, 1979 (plextol) Mgt.
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a hétköznapi dolgok felé közeledik, s az áhítatos,
néha ünnepélyes hangulatot, amely a megszokott
mozdulatokból, az emberek kapcsolatából árad.
A helyi bemutatók után, Budapesten is összemérte
erejét pályatársaival. Képességeit ismerték el a Fi-
atal Képzőművészek Stúdiójában elnyert ösztön-
díjjal 1961-ben.
A negyvenöt éves művész negyven alkotását mu-
tatja be első nagyobb kiállításán. Munkásságáról
átfogó képet kap a látogató. Az első benyomás
a tartalom tisztulása és a technikai sokoldalúság,
műfaji változatosság. Ma sem hökkenti meg kö-
zönségét új, váratlan témákkal, csak világa lett mé-
lyebb, a valósághoz fűződő régi kapcsolata lett
még szilárdabb. Tükröt kíván tartani az emberek
elé, melyben rejtett tulajdonságaikat felismerhetik,
és a tájak igazi arcát, a szobabelsők és más látvá-
nyok néhány vonalra és tónusra egyszerűsített
belső jelentését.
Sokat foglalkoztatja az életkorok jellemző vonása-
inak ábrázolása, az öregség és fiatalság, a szerel-
mesek egymás felé sugárzó vonzalma vagy
melankóliája, a fáradt munkásemberek ernyedt pi-
henése. S a halászok, bányászok munkájának rit-
musa, a dolgozó ember sokszor mechanikus
mozdulata is képbe kívánkozik, akárcsak egyénisé-
gük típusba olvadó jellegzetességei. A barázdált
arcok fellazulnak a társaságban, a család körében,
de az önfeledt mélázásban is.
Ez az embert figyelő szenvedély viszi el a szimbo-
likus témákhoz, a macska és madár többször is
megfestett jelképéhez. A gyanútlan madárra lesel-
kedő árnyék, a lopakodó és támadó macska és
a karmában vergődő áldozat küzdelme közvetve –
másik képén a megkínzott ember közvetlenül – ál-
lítja elénk az egymásra törő indulatokat, s a gyen-
gébbel vállalt szolidaritást. Tájainak fekete kontúros
fasorai, a domb-vonulatok egyenletes ritmusa,
a néhány színnel, vörössel, barnával, sárgával, rit-
kán hideg zölddel alig megbontott szerkezete ha-
sonló összefoglalásra törekszik. Valamennyi képe
dekoratív indítású, melyben a témától függően kap
hangsúlyt a konstrukció és a faktúra, a képfelület

megmunkálása. A puritán színek aláfestő harmóni-
ája váltakozik az erőteljesebb, rajzi formákat háttérbe
szorító ecsetkezeléssel. Az olajképek szerkesztett-
sége még nem olyan egyértelmű, mint az egyéb
technikájú műveké és ez érthető is. Hiszen Kóthay
Ernő a festészeti technikák felfedező örömét
a tárggyal egy szintre hozta, s a teljesebb kifejezés
érdekében nyúl az új eszközhöz. A hagyományos
műfajban legnehezebb újat, egyénit mondani
annak, aki mondanivalóját és ábrázoló eszközeit
a technikával szinkronban kívánta megteremteni.
Nem riad vissza a különféle technikák társításától
sem, a műanyagfestékek és az egyéb anyagok is-
meretlen tulajdonságait, együttes hatását kutatja.
Ebben a vonatkozásban segítségére van a megél-
hetést biztosító dekorációs munka, ahol megtanulta
keze alá szelídíteni az anyagokat. Elkép zeléseit nem
köti meg a műfaj sem, nagyigényű témák kis felü-
leten, a tus ősi anyagával formálódnak meggyőző
tartalommá. A körülmények kényszerítették a kisebb
és közepes méretre, ez azonban néha jó értelem-
ben is befolyásolja. A képbe fogható világ nem szű-
kül ezáltal, inkább telibbé válnak a kompozíciók,
merészebbek lesznek a kivágások, az egymásra
torlódó részletformák között végleg eltűnik a levegő
oldó jelenléte, a síkra transzponált élmények fe-
szültsége fokozódik.
Ha vargabetűkkel is, de eljutott pályája delelőjé-
hez. Gyűjteménye sokak számára az első teljes
portrét adja munkásságáról. Néhány képe feltárja
születése körülményeit, a kísérletezés módoza-
tait, ezeken a műhelytitkok a tartalmi megrendü-
lés elé tolakodnak, de anyagának java tisztán és
egyértelműen állítja elénk a művészt, aki életünk
fontos dolgairól, az emberi kapcsolatokról, a mun-
káról, a háborítatlan, vagy a technika nyomában
átalakult tájról tesz vallomást, lényegre törekvő,
dekoratívan összefoglalt és érzékenyen kompo-
nált képeiben.

(Bevezető. Kóthay Ernő festőművész gyűjteményes
kiállítása. Tata, 1968. Kuny Domokos Múzeum. Ka-
talógus.)
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Kóthay Ernő: Gyász, 1969 (vegyes technika) KDM

Kóthay Ernő: Női akt, 1968 (tus, ecset) Mgt. Kóthay Ernő: Madárdal, 1968 (vegyes technika) KDM
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Kóthay Ernő: Őszi táj, 1982 (plextol) Mgt.

Kóthay Ernő: Tó, 1973 (gouache) Mgt
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Kövesdi Mónika

K Ó T H A Y  E R N Ő  E M L É K K I Á L L Í T Á S A

A megye művészeti életének meghatározó jelen-
tőségű alakja volt Kóthay Ernő festőművész. Sze-
mélyét és életművét már életében megbecsülés
övezte; a halála óta eltelt harminc év pedig meg-
győzően bizonyította maradandó értékeit.
Kóthay Ernő pályája igen viszontagságos évtize-
dekre esik. 1926-ban született. Népi kollégistaként
röpítették a fényes szelek Nyergesújfaluról a mű-
vészeti tanulmányok közelébe, előbb a Képzőmű-
vészeti Főiskolára, majd Rudnay Gyula bajai
szabadiskolájába.
1952-ben került Tatára; az életút itt bontakozott ki,
Tata művészeti hagyományait gazdagítja. A pályára
lépés évének 1954-et tekinthetjük, amikor először
adott be kiállításra képet. A tatai múzeum
1955-ben kezdte el gyűjteni a megyei képzőmű-
vészek munkáit – amelynek eredményeként ha-
marosan egy kiváló megyei képtár jött létre –, s már
ebben az első évben vásároltak Kóthay Ernőtől is.
A művészpálya ettől kezdve töretlen ívben, szépen
halad bizonyos művészeti tendenciák mentén, egy
egyre festőibb és mélyebb világ felé. S ezt az élet-
utat töri szinte derékba 1982-ben a korai halál.
Kóthay Ernő – amellett, hogy tagja volt a Képzőmű-
vészeti Alapnak, a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának,
a Képző- és Iparművészek Szövetségének – közös-
séget szervezett közvetlen környezetében is. Nagy
szerepe van a JEL képzőművész csoport létrejöttében
és működésében. Ez a kör a megye legmodernebb
művészeit, érett és színvonalas életművek mestereit
kapcsolta össze a közös kiállítások és katalógusok,
vagyis a közös koncepciók és gondolatok mentén.
Olyan művészeket, akik hittek a közösség erejében,
a dolgok megváltoztathatóságában, a művészet kül-
detésében. Kóthay Ernő és a szintén tatai Kerti Károly,
a tatabányai festő Krajcsirovits Henrik és a szobrász
Brém Ferenc, valamint az esztergomi Végvári János
alkották ezt a szűk kört, 1971 és 1977 között, de tá-
gabb értelemben tovább is, Kóthay Ernő haláláig.
A hetvenes évek Kóthay személyes pályáján is
a csúcspontot jelentette. De csúcspont volt például

a magyar grafikában is, amely hihetetlen magasla-
tokat ért el ekkor (Kondor Béla, Hincz Gyula, Gyulai
Líviusz, Kass János, Reich Károly, és hosszan sorol-
hatnánk az ismerős neveket). A művészeti életet
rendszeres kiállítások, megbízások, vásárlások
élénkítették, léteztek díjak és ösztöndíjak, és léteztek
illúziók, a művész társadalmi szerepére vonatkozóan.
Ebben a körben tehát, ebben a világban, ami így,
időben távolról visszatekintve bizonyos értelemben
virágzásnak és pezsgésnek tűnik, a vidéki élet egy
páratlan szépségű kis szigetén, Tatán találta meg
boldogulását a művész, és építette fel életművét,
lépésről lépésre, tudatosan és ösztönösen egy-
szerre, míg a valóságtól eljutott egy mágikus világig,
a látványtól a látomásig.
Az itt bemutatott képeken, amelyek kis számban
ugyan, mégis hitelesen, találóan mutatják be a gaz-
dag életművet, jól látható, milyen művészi úton ha-
ladt. Már a legkorábbi, mondjuk realista felfogású
képeken is látható, hogy vérbeli kolorista volt, a szí-
nekkel varázsolni tudott. A színek nyelvén beszélt.
Első önálló korszakával a hatvanas évek második
felében szembesülhetünk. A hatvanas évek művé-
szete nemcsak Kóthaynál, de országosan is egy
nagy művész és mester, Barcsay Jenő nyomán ha-
ladt, a konstruktív formaadás jegyében. Az össze-
fogott, kavics tömörségű, lapidáris formák Kóthaynál
grafikai vázat kapnak, egy-egy lendületes, erős, tus-
sal, ecsettel felvitt körvonal tartja meg a formát, fog-
lalja magába az elmélyült gondolatot, a rezdülő
érzést. A színek visszafogottak, a képek szinte mo-
nokróm jellegűek, de mégis érzékiek (Déli pihenő,
Madárdal, Gyász, 1967–69).
A hetvenes években eltűnik ez a grafikai vázrajz,
a konstrukció, és átadja teljesen a helyét a színnek,
egy mesebeli világ szimbolikus tájainak, amelyben
antropomorf hegyekkel-völgyekkel, életfákkal és vi-
rágformán kinyíló emberalakokkal (emberi életekkel)
találkozunk. A látvány organikus, mint egy belső táj,
dús szövete a televény humuszé és a pazar kárpité
egyszerre. A vörösek, a korall és a bíbor árnyalatai
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itatják át a felületet, hihetetlen gazdagságban.
A képek dekorativitása nyilvánvaló, a színek áradó
érzékisége, az egymásba játszó színfoltok rétegzett-
sége olyannyira érett, hogy végre felveti a nagy
megbízás, a főmű, a kárpitterv lehetőségét (amely
1974-ben meg is valósul).
Az utolsó években ez a szimbolikus, színekben tob-
zódó festői világ fejlődik tovább. A tárgyszerű, még
jól felismerhető elemek, tájak, alakok egy mágikus
szövetté kezdenek válni; egy elvont, absztrakt fes-
tőiségbe torkollanak. Ez az absztrakt világ ugyanak-
kor értelmezhető valóságosnak is, hiszen a színek
foltjaiból, gesztusaiból egy faktúra épül fel. A Tó, a Ví-
ziós táj, a Sebekből nőtt virág teljes egészében
absztrakt, vagy legalábbis a hagyományos tájképek-
től hihetetlenül messze van. Ezzel szemben mégis
értjük, és elfogadjuk a nagyon gazdag, megint csak
érzéki felületet valóságosnak, mint egy tófenék, egy
álombeli táj – egy látomásos világ, képzeleletbeli,
mágikus mikrokozmosz képe mását.

Kóthay képeinek javán lehajol a szent humuszig. Kö-
zelről és belülről nézi azt, felmagasztosítja annak
enyészetből született anyagát, folyamatos, eleven or-
ganizmusát. A korszak főművein, a Mocsárfantázia és
a Virágos lebegés felületén is ezt látjuk: egy organikus
világképet; a pusztulás és újjászületés folyamatos kör-
forgásába ágyazva egy érzékeny, érzéki, nagyon szép,
valóságos és látomásos, varázslatos világot.
Kóthay Ernő nagy festő volt, nagy művész. Talán ma-
napság ritkán esik szó róla, mert azt az időszakot
éljük, amikor az ő nemzedéke – amelyet ő fájdal-
masan korán hagyott itt – átadja a helyét a fiatalabb
generációknak. S talán azért is, mert a művészetről
általában ritkán esik szó. Pedig Kóthay Ernőnek rég -
óta ott van a biztos helye a művészettörténetben,
és – ennek az emlékkiállításnak az újra átélhető
szépségei arról győznek meg – a lelkünkben is.
(Tatabánya, Megyeháza, 2012. június 1.)

(Limes 2012(4)II. 74–80.)

Kóthay Ernő: Sziklából nőtt fa, 1971 (olaj) KDM



Nagy reményekre jogosító tehetséget vesztettünk
el Lajos Béla szobrászművész halálával, aki 34
éves korában esett áldozatául a tüdővésznek. Lajos
Béla Tatán született 1899. május 11-én. Művészi ta-
nulmányait 1919–26-ban a Képzőművészeti Főis-
kolán végezte, ahol egy ideig tanársegéd is volt.
Már főiskolás korában feltűnt tehetségével és szor-
galmával, a Szinyei Merse Pál Társaság 1922-ben
5 000 koronás ösztöndíjjal jutalmazta derekassá-
gát, egy évvel később pedig 10 000 koronás sti-
pendiummal segítette elő tanulmányait. Erre
az évre esik első nyilvános szereplése is, ekkor ál-
lította ki egyik művét az Ernst Múzeum ifjúsági ki-
állításán. 1926- és 1927-ben a Tavaszi Szalon
kiállításon már érett, nagyon jellemző munkákkal
vett részt néhány képmással (Abonyi Tivadar, Törzs
Jenő, Dávid Mihály), továbbá a Lótuszvirág és a Pri-
mavera című gipszművekkel, azután a szép Ádám
és Évával. Egy női aktot állított ki 1925-ben a Mű-
csarnokban, 1927-ben ugyanott a Hazafelé című
művét. 1928-ban egy bécsi kiállításon is szerepelt.
Mindezek a munkák az átlagot jóval felülmúló te-
hetségről és komoly művészi törekvésről, egyben
fokról-fokra való haladásról tanúskodnak. Nehéz
küzdelmek közt élte rövid életét, halála nagy vesz-
teséget jelent szobrászatunkra.

(Magyar Művészet 1933. 250.)
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Lyka Károly

I N  M E M O R I A M  L A J O S  B É L A  ( 1 8 9 9 – 1 9 3 3 )

Lajos Béla: Hősi emlékmű
Tóvároson, 1931, bronz
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Körmendi András

L A J O S  B É L A

Valaki elment közülünk. Fiata lon ment el. Egy re-
ményekkel és várakozásokkal teli, rövid élet után,
csendesen, észrevétlenül, mint, aki megszökik ti-
tokban, egy hátsó ajtón, mert nagy a zaj odabenn
és ő magányra vágyik.
Tulajdonképpen mindig csak félig volt itt. Félig min-
dig az ál mai között járt, eszményei és elképzelései
között és soha nem is értette meg egészen a va-
lóságos életet.
Az élet se igen értette meg őt – idegenek maradtak
mindig egy máshoz. Pedig nagy, igazi szerel mese
volt az életnek, aminthogy az igazi szerelmesek
mindig a meg nem értett szerelmesek.
Úgy járt közöttünk, hosszú lép tekkel, magába mé-
lyedten, mint aki valami titkos álmot kerget. Ha be-
szélt, kissé monoton, fátyo los hangján, a megbántott,
meg nem értett ember csendes fájdal mával beszélt.
Fájt neki a közöny, fájt a meg nem értés, mert érzé -
keny meleg lelke mindent meg sejtett és semmit sem
tudott el felejteni. Tiszta ember volt és igazi művész
– azt tudtuk mi mind, akik közel álltunk hozzá, és
tudják mind azok, akik közel állanak a művészethez.
Akik bántották és akik közönnyel elmentek mellette,
tán nem is hibáztathatók. Ők csak a földi utakon
jártak: Lajos Béla mindig a felhők között járt.
Most már megtért oda, ahol az igazi helye van:
a felhők fölé, a csillagok közé, az igazság és
a szépség birodalmába, amelynek ő oly hű, kitartó,
megalkuvást nem ismerő harcosa volt. És bizonyára
megbocsájtóan, mosolyogva tekint le azokra, akik
őt gáncsolták idelenn és akik tőle elfordultak.
Az ő munkássága a legsúlyosabb időkre esett.
A művészet és a kenyérért való kettős küzdelemben

őrlődött fel gyenge fizikuma. És ő sohase habozott,
amikor választania kellett és a kenyérért soha sem
áldozta fel a művésze tet. Megmaradt mindig
a tiszta, igaz művészet útján. Az élet ezt nem igen
jutalmazza. Tán beszá mítják odafenn.
A szobrok, amik utána ma radtak, egy mély, érző, régi
erkölcsű ideálokért, de új művészi formákért lelke-
sedő lélekre valla nak, számos rajza és pasztellje
meleg természetszeretetéről tesz nek bizonyságot.
Mindenen, amit alkotott, átvonul valami szelíd me-
lankólia, valami mélységes szo morúsággal vegyített
meleg emberszeretet, mint az a különleges egyéni
szín, ami az ő művészeté nek sajátos egyéni bélye-
gét megadja.
Egyik utolsó, tán legnagyobb méretű művében
örökre itt ma radt közöttünk. Az annyit vitatott tóvá-
rosi hősi emlékre gondolok. Nincs érzékük a mű-
vészet iránt azoknak, akik nem érzik meg benne
azt a mélyen emberi páthoszt, a magyar fájdalom-
nak azt a megrázó apotheózisát, amely ezt a szob-
rot kétségtelenül Ma gyarország egyik legszebb hősi
emlékévé avatja. Ha volna is egy némely kifogásolni
való rajta – mindenért kárpótol a fájdalom kifeje-
zésének az a mély átérzettsége, amit ő tudott csak
így megrögzíteni, ennyire a halál árnyé kában és
annyi fájdalommal a lelkében.
Aki olvasni tud a formákban, annak éreznie kell,
hogy itt nem csak a magyar tragédiának állított Lajos
Béla örökkön élő emléket, hanem az ő saját egyéni
tragédiá jának is, amely tragédia a tiszta, igazi mű-
vész tragédiája.

(Tata-Tóvárosi Híradó 1933. május 6.) 
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A Lotz ház

M A T I L D A  L O T Z

Amikor a Tennessee állambeli Franklin polgáraiban
tudatosult a körülöttük zajló, épp kitörőben lévő kö-
nyörtelen csata valósága, a szilárd téglaházában
élő Mr. Carter megszánta az utca túloldalán élő
német bevándorló családot. Tudta, hogy ha a csata
eléri őket, az ő téglaháza sokkal biztosabb mene-
dék lesz, mint Mr. Lotz faháza. Ezért üzenetet kül-
dött Mr. Lotz-nak és családjának, melyben meghívta
őket a házába, mielőbbi érkezésüket sürgetve.
Megírta nekik, hogy biztonságosabb lesz, ha a Car-
ter-farmház alagsorában próbálják meg túlélni az
ellenség ágyúit, lövéseit és puskagolyóit. A nagy-
lelkű invitálást azonnal elfogadta a Lotz-család és
rendkívül hálásak voltak érte.
Matilda Lotz egy kicsi, hatéves kislány volt ekkor.
Születése óta firkált vonalas rajzokat a háziállatok
piszkába és ritka alkalmakkor, amikor kapott egy
darabka papírt, a tűzből kivett kicsi, lehűlt szénda-
rabbal rajzolt gyermeki figurákat. Egy visszaemlé-
kezés szerint egyszer egy üres falon is kifejezte
művészi képességeit… de az ezt követő büntetés
egy életre szóló lecke volt számára.
Manapság az ember csak elképzelni tudja azt a bor-
zasztó hatást, amit egy ilyen fiatal és törékeny élet
tapasztalt 1864. december 1. reggelére ébredve…
Miután hálát adtak, hogy életben maradtak, a család
feljött a Carter-ház alagsorából. Borzasztó fájdalom-
mal és rémülettel kellett szembesülniük; több száz
halott katona holtteste feküdt egymáson, halmok-
ban. A Lotz-család a polgárháborút követően – bár
kísérletet tettek erre – ezután már nem tudott nor-
mális életet élni Franklinben. A nagy szegénység
miatt a család kénytelen volt elhagyni az otthonát,
melyet Mr. Lotznak büszkeséggel kellett viselnie, hi-
szen a házukat ő maga építette. Először rövid időre
a Tennessee állambeli Memphisbe vándoroltak,
majd ekhós szekérrel egészen Kaliforniáig utaztak.
1870 őszén érkezett meg a család San Joséba, ahol
letelepedtek. Matilda itt kapott először igazi művé-
szeti tanórákat idősebb bátyjától, Paultól, illetve azok-

tól a művészektől, akik a Wrights Fotógaléria alkal-
mazásában álltak. 1874-ben Matilda egy hatéves
képzést kezdett el Virgil Williams vezetése alatt
a San Francisco-i tervezőiskolában. Tanulmányai
során számos díjat nyert és a legjobb minősítéssel
diplomázott le. Matildát oktatta William Keith is, majd
1880-ban Párizsban folytathatta tanulmányait, ahol
Félix-Joseph Barrias és a híres állatfestő, Émile van
Marcke is tanította. Párizsban időzve elismerésben
részesült a Párizsi Szalonon kiállított munkájáért, és
két díjat is nyert a párizsi Festőakadémiától (ő volt
az első nő, akit valaha is jutalmazott az akadémia).
Ezután beutazta Európát és Egyiptomot is kíséret
nélkül, egyedülálló nőként, ami azokban az időkben
nem volt jellemző. A sok önként vállalt munka elle-
nére gyakran kapott megbízásokat királyi családta-
gok portréinak megfestésére, szerte Európában.
Matilda nem sajnálta az időt a hazautazásra, családja
meglátogatására Kaliforniában. Miközben otthon tar-
tózkodott, megbízást kapott George Hearst portréjá-
nak megfestésére, aki William Randolph Hearst apja
volt. A George Hearst-ról készült portré ma a Hearst-
kastélyban található. Ugyancsak felkérték a volt kali-
forniai kormányzó, a Stanford Egyetemet megalapító
Leland Stanford portréjának megfestésére. Ez a kép
ma a Stanford Egyetemen tekinthető meg.
Páratlan és figyelemre méltó művészi életútja Tatán,
Magyarországon zárult le: 1923. február 21-én
hunyt el. A Lotz-házban egy korai kaliforniai olaj-
festmény őrzi emlékét, mely falemezre készült.
Ez a kép – amely 1880 és 1890 között készülhetett,
amikor visszatért Kaliforniába – a kék ég alatt a zöld
fűben időző három bárányt ábrázol. A mű jelzett:
a kompozíción Matilda Lotz aláírása is felfedezhető.
Napjainkban Matilda Lotzot tartják Kalifornia legje-
lentősebb korai női festőjének, munkái nagyra ér-
tékeltek és igencsak keresettek.

(www.lotzhouse.com/matildalotz.htm
– fordította Wehner Zoltán)
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Lotz Matild: Szamár, 1880 (olaj), Lotz House, FranklinLotz Matild: Vadászeb, 1893 (olaj) Mgt.

Lotz Matild: Juhok, 1876 (olaj) Mgt.


