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Évek óta mindig körülbelül húsz tagja van az esz-
tergomi amatőr rajzkörnek, melynek a városi műve-
lődési ház ad otthont. Az arcok változnak, a létszám
állandó. Hetente kétszer, kedden és csütörtökön
gyűlnek össze. Most Kollár György festőművész
a kör vezetője, aki harmincéves korával a fiata-
labbak közé tartozik a társaságban. De jár oda
tizennyolc évestől a nyugdíjasig minden korosztály
képviselője.
Az amatőr festőket, grafikusokat összegyűjtő szak-
körnek patinás múltja van. Első vezetője és alapítója
Bajor Ágost volt – mondja Kollár György. – Novák
Lajos, Munkácsy-díjas festőművész is nyolc évig
volt a vezetője. Volt olyan tagunk, például a tavaly
elhunyt dr. Radácsy Antal jogász, aki huszonöt évig
járt a körbe.
Ahhoz, hogy egy amatőr alkotó csoport évtizedekig
együtt maradjon, a termen, rajzeszközökön és

megfelelő vezetőn kívül, aki szakmai segítséget
tud adni, kell az a közösségi összetartó erő, mely
megfoghatatlan. Sok helyen az ilyen csoportok
munkája rövid idő alatt ellaposodik, formálissá
válik. Esztergomban tartják a színvonalat, öt év
alatt hét önálló és sok-sok közös kiállításon mutat-
ták be a termést. A szlovákiai Párkányban is bemu-
tatkoztak. Az ott élő Lábik János festőművész
jóvoltából ma is szoros a kapcsolat. A hetvenéves
Berényi László most a legidősebb tag. Szellemi
műhely a miénk – mondja. – Rajzolni, de „feltöl-
tődni” is jár ide az ember.
Az itt eltöltött órák pihenést, felüdülést jelentenek
a napi munka után – állapítja meg Erdélyi János
György, a városgazdálkodási üzem telepvezetője.
Rendszeresek a múzeum- és a tárlatlátogatások.
Minden bemutatót közösen is megnéznek. Nagyon
fontos a szakkör életében a nyaranta, önköltséges
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alapon szervezett alkotótábor, melyen évente körül-
belül tizenöten vesznek részt. Legutóbb például
Majtényban voltak.
A szakmai és művészettörténeti ismeretek bővítése
érdekében előadássorozatokat szerveztek. Tavaly
ősszel is nagy sikere volt.
Akad olyan festőművész, aki az esztergomi rajzkörből
indult, bár nem jellemző. Legtöbben azért járnak,
hogy magasabb szinten tudják rögzíteni gondola-
taikat az őket körülvevő világ jelenségeiről a rajz
nyelvén. Az önkifejezés kényszere hajt mindenkit,
s ez elhivatottságot jelent. A szép szeretetére, gaz-
dagabb emberségre.
Bizony előfordult, hogy még ezt a kört is meg
akarták szüntetni anyagi megfontolásból – mondja
Kollár György. – Pedig több elismerést és kitüntetést
kaptunk a végzett munkáért.
A kör tagjainak nincs műterme – mondja dr. Micsinay
Ervin. – Otthon a saját szobájuk, vagy egy konyhasarok

az, ahol dolgozhatnak. Itt a közös műterem mindenki
rendelkezésére áll.
Mit ad a művelődési intézmény a helyiségen kívül?
A szűkös lehetőségekkel jól gazdálkodva megteremti
a nyugodt alkotó munka feltételeit. Időnként rajz -
eszközöket, anyagokat vásárolnak, hozzájárulnak
az előadások költségeihez.
Gimnazista vagyok – mondja a bájos modell. –
Januárban jöttem először. Jó az a kis zsebpénzki-
egészítés. De – teszi hozzá szégyenlősen – aktot
csak a nőknek állok.
Bangó Miklós a gyakorló iskolában rajzot tanít. Rajz
után rajz? – Az iskolai oktatás más. Kicsit merevnek
érzem a tantermi előírásokat. De ellentétben néhány
rajzot tanító kollégámmal, én nem panaszkodhatom,
az esztergomi gyakorló iskolában jók a feltételek, mindent
megkapunk a felső tagozatos gyerekek oktatásához.

(Dolgozók Lapja, 1984. szeptember 30.)
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