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Az esztergomi felsőfokú tanítóképző rajztanárai, Ka-
posi Antal és Végvári I. János közös kiállítást ren-
deztek az intézet rajztermében. A mintegy 70
képből álló anyag jelentőségét nagymértékben fo-
kozza, hogy a tárlatlátogató közönségnek első
ízben nyílik alkalma megismerkedni a két rajztanár
művészeti eredményeivel.
Az első összbenyomás, amely a látogatót fogadja,
talán meglepő és tarka: ahány kép, csaknem annyi
féle. De ez a tarkaság csak látszólagos, a képek
minden felületi különbözőségük ellenére rokonok.
Két komoly szándékú művészpedagógus útkereső
kísérletei, amelyekkel a festői nyelv kifejezési lehe-
tőségeit kutatják.
Kaposi Antal 30 éve végezte el főiskolai tanulmá-
nyait. Csók István volt a mestere. 20 vízfestményből
és 12 olajképből álló gyűjteményén keresztül az
utolsó tíz év termésének jellegzetes darabjait lát-
hatják a szemlélők.
Kaposi Antal tehetséges, szorgalmas művész. Ihle-
tett, őszinte művészet a piktúrája. Tanulságos ré-
gebbi képeinek összevetése a most készültekkel.
Régebbi munkáit a kissé kemény rajzosság, a kép
szerkezeti rendjére koncentrált figyelem jellemzik.
Újabb művein, például esztergomi tájképein a ter-
mészet szépségeinek ábrázolásához már nem
a merev szer kesztési elvek ítéletein át jut el. Finom
festőiséggel fogalmazott legújabb képei – elsősor-
ban vízfestményei – már mélyen megilletődött han-
gon beszélnek arról, hogy milyen közel került
szívéhez a történelmi emlékű esztergomi vár, a festői
Duna-part, a Tamás-hegy ódonhangulatú romantikája.
Végvári I. János fiatal, de nem új ember a kiállító
művészek népes táborában. 1953-ban végezte el
a képzőművészeti főiskolát. Nevével, s egy-egy
munkájával 1954 óta az országos kiállításokon
rendszeresen találkoztunk.

Az utolsó két év munkásságát felölelő gyűjtemény
nemcsak tartalmilag lep meg sokrétűségével, de
a képek nagy része formailag is példamutató.
Művei hűen tükrözik a rendkívül termékeny, kifor-
rásban levő fiatal festő belső vívódásait. Virág
csend életét és Fehér terror c. kompozícióját már lát-
hattuk a VIII. Magyar Képzőművészeti Kiállításon is.
A gondos előtanulmány után készült Béke c. idilli-
kus kompozíciója, Esztergomi Duna-híd c. képe, va-
lamint a Hanságban c. vázlata legvonzóbb művei
köze tartoznak.
A higgadt, meggondolt, magát a szertelen kilengé-
sektől megóvni tudó művészek közé tartozik Vég-
vári I. János. Képei bizonyítják: átérzi mesterének –
a néhány hete elhunyt Szőnyi Istvánnak – öröksé-
gét: a valósággal való bensőséges, lírai kapcsolat
kialakításának, a látvány költői átírásának módsze-
rét. Művészetének egyszerűsége, sajátos festői vi-
lága minden bizonnyal segíteni fogják abban, hogy
sikerül elkerülnie az epigonizmus útvesztőjét.
A kiállításon tapasztaltak azt bizonyítják; megyénk
két tehetséges művésszel gyarapodott. Aki végig-
nézte műveiket, a gyönyörködés önfeledt, boldog
perceivel lett gazdagabb.

(Dolgozók Lapja, 1960. szeptember 28.)
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Kaposi Antal: Esztergom télen, 1961
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Kaposi Antal, az esztergomi tanítóképző nyugalma-
zott tanára váratlanul elhunyt. Tudtuk, hogy bete-
geskedik, halála mégis hirtelen következett be.
Rajztanár és festőművész volt. Énjének e két oldalát
nem lehetett különválasztani. Tanár volt, s hadd te-
gyem hozzá: mindenekelőtt tanítóképző intézeti
tanár. Azokhoz a régi típusú tanítóképzős tanárok-
hoz tartozott, akik szakterületük átfogó ismerete
mellett felmérhetetlen gyakorlati tapasztalatokkal is
rendelkeztek. A hajdani Csók- és Vaszary-tanítvány
jól ismerte művészete lényegét, értelmét: volt ta-
nítványai ma is emlegetik élményt jelentő művé-
szettörténeti elemzéseit.
Ecsetje gyakran megörökítette Zalaegerszeg szelíd
dombjait, képzőművészeti tevékenységének rene-
szánszát azonban mégis Esztergomban érte meg.
A történelmi múltú város és a táj megejtő szépsége
különös ihlető erővel hatottak rá. Ecsetet csak akkor
vett a kezébe, ha izgatta a valóságábrázolás vala-
milyen új vagy szokatlan módja. Vázlatkészítő tolla,
ceruzája ritkán pihent, egyik kedvelt műfaja az ak-
varell volt, megragadó frissességgel örökítette meg
a múló pillanat szépségeit. Belső énjének derűs
összhangját találóan érzékeltette a színek harmó-
niájával. Szerette a szép színeket, mesterük volt.
Mint nagy műveltségű tanár nemcsak ismerte a szí-
neket, nemcsak tudta, hogyan keletkeznek, hanem

azt is, mit fejezhet ki a színekkel a környező való-
ságból és önmagából.
Tanári munkájában és művészi tevékenységében
egyaránt megőrizte az új iránti fogékonyságot.
Munkája termékenyítőén hatott a fiatalabb kartár-
sakra, sokat tanultak tőle, mint ahogy ő is sokat át-
vett a fiatalok szemléletéből, felfogásából. 70 éves
volt, korától még élhetett volna. Fájlaljuk elhunytát
és vigaszul a költőt idézzük:
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl…”
Emlékét a családtagokon kívül a barátok és volt
tanítványok is megőrzik.

(Dolgozók Lapja, 1978. július 28.)

Hegedûs Rajmund
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Kaposi Antal: Halászok
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Kaposi Antal: Esztergomi Kis-Duna-part


