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Környey László: Dunakanyar

Seres Béla: Fasor

Környey László: Esztergomi utcarészlet, 1972
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Esztergomban a város művészeti élete s a rendezők
mindig megtalálják azokat az alkotókat, azokat
a műveket, amelyek kapcsolódnak a város szelle-
méhez, stílusához. Ilyen kiállítás rendezésére vál-
lalkozott a művelődési központ galériája, amikor
a pedagógus Környey László, s a szintén pedagógus
Seres Béla alkotásait kínálja az érdeklődőknek.
Két azonos életkorú, de felfogásában, céljában
eltérő karakterű alkotó képei kerültek a falakra.
Környey László Esztergomban született, s apjától
– ki szintén festett és rajzolt – hozta magával
a piktúra szeretetét. Iskoláit szülővárosában végezte.
Előbb autodidakta módon képezte magát, majd
elvégezte az egri tanárképző főiskola rajztanári
szakát, ahol Jakuba János volt a  mestere.
1950–1960-ig Dorogon, a Dózsa György Általános
Iskolában tanított és sikerrel adta át a gyermekeknek
a képi gondolkodás elemeit.
Igazi kibontakozása 1960-ban kezdődött, amikor
az esztergomi tanítóképző rajztanára lett. Az inspiráló
szellemi környezetben – Végvári I. János, Kaposi
Antal, majd Kaposi Endre festőművészek társasá-
gában eltöltött évek – meghozták gyümölcsüket.
Ettől kezdve rendszeres résztvevője lett sajátos
hangulatú képeivel a sűrűn sorjázó kiállításoknak.
Hét esztendőn keresztül irányította a hallgatók
képzőművész körét. Kiállításokon vett részt, s köz-
ben maga is kiállítások sorát kezdeményezte.
Az 1960-ban rendezett, a Technika Házában meg-
nyitott első önálló kiállítását követően ott láthatták
alkotásait az  érdeklődők Nyergesi János,
Krajcsirovits Henrik, Szlávik Lajos, Végvári I. János,
Vincze László, s a többi – valamennyiünk által

jól ismert – festőművész művei között. A meren-
gően kedves, szép színvilágú művek jellemzőek
rá. Környey László szép formák és szolid színek
varázsában adja át a múlt emlékeit. Valami hason-
lót érzünk akkor is, amikor a szecessziót idéző
kalapos hölgyére tekintünk. Filozofikus ihletettségű
képei esztétikailag is jelentősek.
Más világ és más karakter a vele szinte egykorú Seres
Béla, akit sorsa Kunágotáról, a Békés megyei községből
sodort a pannon tájra. Az ő útja is a tanítóképző felé
vezetett. Tanulmányait Kiskunfélegyházán fejezte be.
1931-ben országos ifjúsági plakátpályázatot nyert.
Az önmaga törvényei szerint élő fiatalember részesévé
vált annak a kommunista diákszervezkedésnek, melyet
József Attila, Darvas József, Szántó Piroska és mások
neve fémjelez. 1963-ban az esztergomi tanítóképző
tanára lett.
Ritkán ugyan, de következetesen megjelent grafi-
káival a nagyközönség előtt. Képein feltűntek a kör-
nyező világ növényei, virágai, fái és életképei.
S kialakultak az ideálok: Paál László, Szőnyi István,
Egry József, Van Gogh, s a többiek. Alkatához illően
alig kereste a társakat. Ha el is vetődött Heil Ferenc,
vagy később Novák Lajos, Kollár György szakkörébe,
hamar visszavonult, s inkább maga kereste a meg-
oldást problémáira.
Megkésett nemzedék – mondják sokan, önmaga
lehetőségeinek kibontásához elegendő kitartással
és energiával rendelkező nemzedék – mondják
mások. Ez utóbbi megjegyzést igazolja Környey
László és Seres Béla tárlata.

(Dolgozók Lapja, 1984. december 9.)

Vaderna József
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