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Kaposi Endre: Önarckép, 1960 Kaposi Endre: Kék portré, 2012

Kaposi Endre: Megérkezés, 2009 Kaposi Endre: Ézsaiás, 1976
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Mint a finoman, szépen tervezett, művészi gonddal
kivitelezett bélyegeket, érdemes egymás mellé so-
rakoztatni Kaposi Endre képeit, összefüggő, egybe-
kapcsolódó színes mozaikkép alakul ki: az egyes
vonalak, mértani formák folytatódni, kiegészülni lát-
szanak a különböző, egymás mellé kerülő műveken.
Tudatosan, átgondoltan alkotó művész művekben
megnyilatkozó önarcképe bontakozik ki ebből a mo-
zaikból, átszőve a csendéleti tárgyak, a derengő
tájak és a szigorúan megformált fejek mögött meg-
húzódó líraisággal. Mintha valóban költő – (,,az adott
világ varázsainak mérnöke”) – szerkesztette volna
ezeket az első pillanatra zárkózottnak, feloldhatat-
lannak tűnő képeket. Festőjük a folyton változó világ
sodrásában, hangos gesztusok nélkül önmagában
teremti meg a rendet és a tiszta harmóniát. Kismé-
retű, csendet és nyugalmat árasztó képeivel lépésről
lépésre nagy feladatra vállalkozik, mintha parittyával
vonulna nagyhangú óriások ellen…
1939-ben, Zalaegerszegen született, iskoláit is itt
végezte. Az érettségi után két évig kirakatrendező
és dekorációs szakmát tanult Budapesten. Rajztu-
dását ez idő alatt a Dési Huber István képzőmű-
vész kör tagjaként is fejleszti, Gráber Margithoz,
Fenyő A. Endréhez és Tamás Ervinhez jár fej- és
aktrajzra. 1959 óta Esztergomban él, tanulmányait
az esztergomi Tanítóképző Intézetben folytatta.
1960 óta kiállító művész, rendszeresen szerepel
a megyei tárlatokon. 1960 óta hét egyéni kiállítása
volt, és tizenegy csoportos kiállításon vett részt.
1962 óta a Komárom megyei Képzőművészek
Munkacsoportjának tagja. 1963-ban rajztanárként
végzett a pécsi Tanárképző Főiskolán, 1970 óta az
esztergomi Tanítóképző Intézet tanára. Egyetemi ta-
nulmányainak befejezése után, 1971-ben a Képző-
művészeti Alap tagja lett. 1973-ban megkapta az
„Esztergomért” emlékplakettet és az esztergomi
képzőművészek Jubileumi Kiállításának II. díját.
Pedagógiai és képzőművészeti alkotó munkája
mellett elméleti és képzőművészeti publikációi

jelennek meg, Esztergomban aktív képzőművé-
szeti propagandát fejt ki. Az esztergomi Sigillum
művészcsoport alapító tagja és a csoport műkö-
déséhez kapcsolódó Zodiakus Klub létrehozója.
Tagja az esztergomi Városi Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának és még számos társadalmi bizott-
ságnak. Sokrétű közéleti tevékenysége mellett
művészi munkássága látszólag háttérbe szorul.
Az otthon adta lehetőségek mellett szabad ide-
jében rendkívüli igényességgel – szigorú mércé-
vel mérve önmagát – foglalkozik a festészettel.
Művészi pályáját rajzokkal kezdi, naplószerű lírai
jegyzetekben rögzíti benyomásait, élményeit. Fest-
ményeiben továbbra is megőrzi a kamara-jelleget,
bensőséges hangulatú képeinek komolysága a for-
mai és technikai igények szigorú követelményéből
adódik. Képei, rajzai – mint a kínai tusfestmények
– megjelenésükben egyszerűek, kifejezésben tö-
mörek. Egy-egy látott élmény, múló benyomás rög-
zítése, találó megjegyzés, szellemes aforizma
a világról; a természetről; részletek, töredékek az
„egészből”, melyekből egy festői világkép, az alkotó
művészi egyénisége alakul ki előttünk.
Kaposi Endre kifejezetten figurális festő (absztrakt,
nonfiguratív kompozíciókkal sohasem kísérletezett), te-
matikája ennek megfelelően változatos. Kompozíciói
világosak és áttekinthetőek. Előadásának fegyelme-
zettsége nem zárja ki a néző számára a megközelítés
érzelmi lehetőségét. Csendéleteit a beszélő tárgyak
költészetének nevezhetnénk. Árnyképszerűen ábrázolt
csendéleti motívumokból kialakított enteriőr-képein
a képkivágás módjával, a kompozíció aszimmetrikus
egyensúlyával, a tárgyak egymáshoz való térbeli vi-
szonyával különös feszültséget, szuggesztív erőt tud
adni a többnyire kisméretű képfelület egészének.
A derengő színek dekoratív játékától megelevenedik,
olykor vibrálni kezd a festőileg gondosan megmunkált
kép felülete.
Modern színpadképekre emlékeztető képeiből
a várakozás különös, szürreális hangulata árad.

Mucsi András

KAPOS I  ENDRE
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A színpad üres, de minden díszletnek, jelzésnek,
kelléknek, a bútoroknak és az emberre utaló tár-
gyaknak megvan a maga jelentősége, szerepe,
mely szorosan hozzátartozik a bemutatandó játék
drámai cselekményéhez. A függöny már felment,
a szereplők bármelyik pillanatban színre léphetnek
és a cselekményre váró megvilágított színpadon
minden megtörténhet.
A néző képi fantáziájának aktív közreműködésére
épül Kaposi Endre művészi munkásságának másik
nagy területe is, a fotómontázs. A művész sokol-
dalú érdeklődése, az emberek és a természet iránt
érzett vonzalma, ötletgazdagsága, derűs humora
és karikírozókészsége, szellemes képi fantáziája
ezekben a művekben bontakozik ki a legszaba-
dabban. A képmotívumok újraértelmezésével, és
szokatlan egybekapcsolásával az álomvilág és
a fantázia legnehezebben megközelíthető régióit
is meglepő közelségbe hozza.
A fotómontázs sajátos kifejezésmódjával, a képél-
mény közvetlenségével a szavakkal nehezen meg-
fogalmazható gondolatok közlésének kitűnő
művészi eszköze Kaposi Endre kezében. Kaposi
Endre első fotómontázs-kiállítása óta (1971. január,
Zodiakus Klub) a képzőművészet hagyományos,
kristályosan tiszta kifejezési formái mellett az el-
vontabb, mély gondolatok közvetítésére is alkalmas
művészi kifejezés, az újabb és újabb meglepeté-
seket ígérő fotómontázs korszerű nyelvén egyre
nagyobb közönség előtt nyitja meg a vizuális mű-
vészetekhez vezető utat.

(Új Forrás 1973(2)89–90.)

Kaposi Endre: Szent György

Kaposi Endre: Festékesdobozom, 2014
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Kaposi Endre: 
Alkonyat, 1985

Kaposi Endre: Kollázs

Kaposi Endre: Kollázs
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Kaposi Endre: Kiállításrészlet, 2014, Dorogi Galéria Kaposi Endre: Kronogramma

Kaposi Endre: Dies illa, 1993

Kaposi Endre: Tondó I., 2014



13 3P O R T R É G A L É R I A  •  K A P O S I  E N D R E

(…) A Kaposi-oeuvre erőteljesen Esztergom oly mély
történelmi-kulturális-művészeti közegébe, hagyomá-
nyába illeszkedik, s eme beágyazottságát számtalan
tematikai és stilisztikai motívummal igazolhatjuk.
Maga a művész így vallott erről a Virág Jenő szer-
kesztővel folytatott, 1990-es beszélgetésben: „…
Esztergomban lettem festő, itt kezdtem komolyab-
ban foglalkozni a festészettel. … Esztergom légköre,
atmoszférája, a táj és a környezet hatása meghatá-
rozó volt festői szemléletem alakításában is, téma-
köreiben is, de főként a színvilágában.”1 Ez az
„esztergomiság” játszott erőteljes szerepet a Kaposi
Endre alapító tagsága által meghatározottan létrejött
Sigillum csoport működésében, szellemiségében is.
„Ez az időszak volt az – emlékezett vissza Kaposi
Endre –, amikor Esztergomban együtt volt több,
nagyjából egyívású képzőművész: Szentessy László,
Prunkl János, később Barcsai Tibor és néhány, főis-
koláról frissen kikerült iparművész, Székely Ildikó, Bár-
dos Anna, Kókay Kriszta, és ki-ki a maga egyéni
ütközeteit vívta a pályára lépés, a szakmába való be-
illeszkedés érdekében. Arra gondoltunk, hogy meg
kellene próbálni közösen, hátha több eredménnyel
és viszonylag egyszerűbb útkereséssel tudjuk meg-
valósítani elképzeléseinket. Jellemző, hogy első kiál-
lításunk zsűrizését szinte puccsszerűen kellett
megcsinálni. … A Sigillumot azzal a céllal szerveztük
meg, hogy Esztergomhoz kössük azokat a fiatal mű-
vészeket, akik a városból indultak el, vagy a város-
ban, vagy annak környékén éltek. A csoport tíz évig
működött, kétévente megrendezve kiállításait. …
A csoport teljesítette küldetését, és ma már azt is
látom, hogy az a szándék, hogy az iparművészetet

és a képzőművészetet valamifajta egységben pró-
báljuk megjeleníteni és működtetni, ez korántsem
volt korszerűtlen gondolat. … Egyrészt a nagyjából
azonos életkor és azonos generációs szemlélet is
összekötötte a csoportot, de – azt hiszem – ennél
fontosabb volt, hogy a hely – mármint Esztergom –
szellemisége és a város iránti ragaszkodás, szeretet
fontos motiváló tényező volt. Ha arra gondolok, hogy
akkori munkáink témavilága, gondolatai mennyire
Esztergomhoz kötődtek, akkor az most szinte meg-
hatónak látszik. Anélkül, hogy ezt különösebben elha-
tároztuk volna, valamennyiünk munkáin meg jelentek
– akár textilről, akár ötvösmunkáról, akár kerámiáról
volt szó – a város hagyományos jelképei, (vagy) jel-
legzetes építményei. Tehát kötelességünknek érez-
tük, hogy ehhez a városhoz tartozva azt szolgáljuk
ezekkel a művekkel, és akcióinkkal is igyekeztünk
a város rangját, értékeit képviselni.”2 Érdekes, hogy
a Sigillum csoport megalakulásával és működésé-
vel csaknem azonos időszakban Kaposi Endre egy
másik művésztársulás, az oroszlányi székhelyű
Ötök elnevezésű csoport tagja és megmozdulása-
inak, művészeti fellépéseinek, művésztelepeinek
résztvevője is volt. Ez a szerveződés Komárom
megye öt fiatal festőművészét fogta össze: az esz-
tergomi Kaposi Endre mellett a tatabányai Bánfi Jó-
zsef, Freund Sándor és Papp Albert és az oroszlányi
Zámbó Kornél csoport-tagsága tulajdonképpen
összekötötte az akkoriban fiatal Komárom megyei
művészek törekvéseit, s ezáltal a megye eltérő ka-
rakterű településeinek művészeti életét is. Az ötö-
dik alkalommal, 1971-ben megrendezett oroszlányi
Ötök-tárlat katalógusának bevezetőjében ezért is

Wehner Tibor

A  „BESZÉLŐ  TÁRGYAK  KÖLTÉSZETE ”  ÉS
A „VÁRAKOZÁS  KÜLÖNÖS  HANGULATA ”

K A P O S I  E N D R E  M Ű V É S Z E T É R Ő L  ( R É S Z L E T )

1 Virág Jenő: Önarckép a széttört óraszámlapon. Beszélgetés Kaposi Endrével. Művészeti Műhely 1990(1)14–18.
2 I. m.
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írhatta Danis József népművelési felügyelő a követ-
kező, a korszakra oly jellemző meggyőződéssel és
stílusban: „Ízig-vérig szocialista festőknek vallják ma-
gukat, s mi sem természetesebb, hogy megyénk
szocialista városában rendezik meg tárlataikat. Ezzel
is hozzá akarnak járulni Oroszlány város kiállítási
programjának megvalósításához, részt kérnek és
kapnak bányászaink, dolgozóink tudatformálásában,
esztétikai ízlésének fejlesztésében, a képzőművé-
szet megszerettetésében.”3

Ám természetesen Kaposi Endre művészetét ekkor
is, „az oroszlányi szocialista közegben is” Esztergom
történelmi-művészeti tradíciói, a város művészeti,
építészeti emlékei inspirálják, a város atmoszférája,
hangulata határozza meg. Ámbár az Esztergom la-
kóira, a kultúrhistória kiemelkedő jelentőségű alak-
jaira, a város részleteire hivatkozó, közismert vagy
rejtett motívumok révén felismerhető és azonosít-
ható elemekből építkeznek a kompozíciói, művei
mégsem fényképszerűek, hanem a valóságeleme-
ket átíró, különös festői redukcióval élő, a részleteket
a lényegi elemekről lehántó, egy-egy képi mozza-
natot összefüggéseiből kiemelő vagy új kontextu-
sokba helyező, szimbolikus tartalmi mondandókat
megragadó munkák. Művei mintegy észrevétlenül
avatják a valóságból kiemelt részletet zárt, új minő-
ségű, megbonthatatlan egységgé, teljes egésszé.
A komor, sötét árnyalatokba rejtőző vagy sötét ár-
nyalatokból kibomló, mély ragyogású színek a bo-
rongós hangulatok, a merengő festői meditációk
tolmácsolói. Az egy-egy konyhabelsőt, komor vár-
falat, kihalt kisvárosi utcát láttató munkák között
számosat a geometrikus formarend, a már-már
rideg konstrukció jellemzi, míg a szemben, félprofil-
ban vagy profilban ábrázolt, különös egyéniségeket
megragadó portrék szereplői attribútumok nélkül,
semleges háttér előtt, szuggesztív sugárzással je-
lennek meg. A fej, a kifejező arc a hangsúlyos az
ismeretlenek és az ismert személyiségek – Szent
Ferenc, Villon, Mozart, Janus Pannonius, Madách stb.

– egyéni hangvételű, különösségekben játszó
megjelenítésében. A Mozart-portréról (W. A. M.,
2001, olaj, farostlemez, 60x30 cm) írt elemzésében
Jász Attila költő fontos párhuzamra hívja fel a fi-
gyelmet a 2004-ben az Új Forrás című folyóiratban
közreadott, Angyal inkognitóban. Egy Mozart-portré
körüljárása című esszéjében.4 Jász Attila arra a lát-
hatatlan szálra hívja fel a figyelmet, amely a portré,
illetve Mozart sorsa és Kaposi Endre fia, a festő-
művész Kaposi Tamás sorsa között feszül: mind-
kettőjüknek rendkívül kevés idő adatott meg
életművük megteremtésére. Jász Attila azt is felté-
telezte, hogy a festő kezét a kép megfestésekor
mintegy láthatatlanul a fiú vezette, és így tulajdon-
képpen évekkel halála után egy virtuális Kaposi
Tamás-kép született meg, amely valójában termé-
szetesen az édesapa műve: „… Kaposi Endre
élete egyik főművét fia segítségével festette meg.
Nem stílusában, hanem ahogy a lelki-szellemi ta-
lálkozások mindig is létrejöttek, kisülés formájában
teremtve meg ezt a materiális vetületet.”5

A Kaposi Endre művészi alkotómunkáját, fellépéseit
kísérő, a kiállításait dokumentáló szakirodalmi ref-
lexiókat összegző irodalomjegyzék roppant hosszú
és változatos, amelyben a kezdetektől gyakran visz-
sza-visszatérő szerző-név Mucsi András művészet-
történészé, aki az 1970-es évektől az 1994-ben
bekövetkezett haláláig követte figyelemmel Kaposi
Endre munkálkodását: számos kiállítását ajánlotta
a közönségnek a megnyitókon, több katalógusának
bevezetőjét írta meg és kiállításainak folyóiratokban
és napilapokban közreadott recenzióit is jegyezte.
Korántsem véletlen, hogy Kaposi Endre szerkesztette
azt a 2004-ben megjelent Mucsi András emlékkönyv
című, a kiváló művészettörténész tevékenységére
visszapillantó kiadványt6, amely e kitűnő, a középkori
és a modern művészet területén is otthonosan
mozgó szakember portréját rajzolja meg, aki az esz-
tergomi Keresztény Múzeumban kezdte meg pályá-
ját, majd később is – amikor már Szentendrén,

3 Danis József: Bevezető. Ötök kiállítása. Oroszlány, 1971. Városi Tanács. (Katalógus)
4 Jász Attila: Angyal inkognitóban. Egy Mozart-portré körüljárása. Új Forrás 2004(1)73–76.
5 I. m.
6 Mucsi András emlékkönyv. Esztergom, 2004. Esztergomi Füzetek 6.
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7 Mucsi András: Kaposi Endre. Új Forrás 1973(2)89–90.
8 Mucsi András: Kaposi Endre képei. Új Forrás 1980(6)73–75.

a Ferenczy Múzeum művészettörténészeként dolgo-
zott – erősen kötődött pályakezdésének színteréhez,
gyakran visszatért a Dunakanyar városába. Mucsi
András először a Sigillum csoport 1970-es első, esz-
tergomi kiállításáról írt beszámolójában foglalkozott
Kaposi Endre művészetével, majd 1973-ban – a Ko-
márom megyei Új Forrás című folyóirat hasábjain –
önálló tanulmányt szentelt a fiatal művész munkás-
ságának. E tanulmányában Mucsi András nagyon
fontos megállapításokat fogalmaz meg: „Kaposi
Endre kifejezetten figurális festő (absztrakt, nonfigu-
ratív kompozíciókkal sohasem kísérletezett), temati-
kája ennek megfelelőn változatos. Kompozíciói
világosak és áttekinthetőek. Előadásának fegyelme-
zettsége nem zárja ki a néző számára a megközelí-
tés érzelmi lehetőségét. Csendéleteit a beszélő
tárgyak költészetének nevezhetnénk. Árnyképsze-
rűen ábrázolt csendéleti motívumokból kialakított en-
teriőr-képein a képkivágás módjával, a kompozíció
aszimmetrikus egyensúlyával, a tárgyak egymáshoz
való térbeli viszonyával különös feszültséget, szug-
gesztív erőt tud adni a többnyire kisméretű képfelület
egészének. A derengő színek dekoratív játékától
megelevenedik, olykor vibrálni kezd a festőileg gon-
dosan megmunkált kép felülete. Modern színpadké-
pekre emlékeztető képeiből a várakozás különös,
szürreális hangulata árad. A színpad üres, de minden
díszletnek, jelzésnek, kelléknek, a bútoroknak és
az emberre utaló tárgyaknak megvan a maga jelen-
tősége, szerepe, mely szorosan hozzátartozik a be-
mutatandó játék drámai cselekményéhez. A függöny
már felment, a szereplők bármelyik pillanatban színre
léphetnek és a cselekményre váró megvilágított szín-
padon minden megtörténhet.”7

Ezt a gondolatmenetet folytatta Mucsi András művé-
szettörténész hét évvel később, Kaposi Endre Buda-
pesten, a Ferencvárosi Pincegalériában rendezett
1980-as kiállításáról írt, ugyancsak az Új Forrásban

megjelent beszámolójában: „Kitűnően felépített ké-
pein a konstruktivizmus szigorúan szerkesztő fe-
gyelme küzd a feltörő érzelmi kifejezéssel. Arányos
formátumú képeinek felépítését gondolati elemek irá-
nyítják, képi világának labirintusát a gondosan alkal-
mazott dekoratív színek Ariadné fonala mindenki
számára áttekinthetővé teszi. Témáiban mindig a le-
gegyszerűbbet keresi. A szobasarok, az otthon, egy
cserép virág, egy nyitott ablak, osonó macska, egy
asztal vagy egy festőállvány, emberi jelképeket hor-
dozó ajtó vagy ablak, egy-egy rezzenetlen tekintetű
fej, vagy alaktanulmány – festészetének visszatérő
motívumai. Szűk tereket befogó utcaképei, tájképei
is, az ottfelejtett tárgyak, munkaeszközök csendet
árasztó költészetével az enteriőr-képek bensőséges
varázsával hatnak. … Látszólag passzív, a látott va-
lóság tárgyaiból, az emberi lét kellékeiből komponált
ábrázolások ezek a képek. Valójában ez a passzívnak
látszó magatartás belső tiltakozás korunk önpusztító,
félelmetes tünetei ellen: a folyton fegyverkező civili-
záció nyomában pusztuló természet és az egyre in-
kább háttérbe szoruló humánum keresése.”8

(Wehner Tibor: Kaposi Endre. Esztergom, 2016.
Kernstok Károly Művészeti Alapítvány. 10–12.)

Kaposi Endre: A kék templom, 1978 körül


