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IN MEMORIAM
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
ÉS TATABÁNYA  Megyei Jogú Város 
KÉPZŐMŰVÉSZEI ÉS ALAKÍTÓI

1965-2018

        Alkotótársaim, barátaim éltek és alkottak. Már messze vannak, a fénnyel 
teli égi Műterem örök vendégei. Műveiket itt hagyták nekünk, a most élőknek, 
üzenettel tanítói szándékkal. Múzeumok falai, a műgyűjtők, alkotásaikat 
gyűjtő megbecsülő barátaik őrzik féltő gonddal a remekműveiket.
Amíg, a képek élnek, élnek Ők is ! Üzennek a múltból a jelen embereinek, 
nekünk !

        Ebben a mappában nem életrajzot adtam, a kisgrafikák fekete-fehér 
mágiájában, a linómetszeteimben megidézem Őket. Rövid mondataimmal az 
alkotótársaimra jellemző képi megfogalmazást kerestem. A Kép többet mond, 
mint több oldalnyi szöveg. Fogadják e törekvésemet ennek szellemében.

       Az IN MEMORIAM MAPPÁMAT adom a Tatabányai Múzeumnak,  
az Országos Levéltár Tatabányai Fiókjának, és nem utolsósorban a városunk 
polgármesteri hivatalának.

A mappám nyomdai úton készült változatát a megidézett alkotótársaim mai 
hozzátartozóinak ajánlom !
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Kosztolányi Dezső 
HALOTTI BESZÉD 
 
Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 
De nincs már. 
Akár a föld. 
Jaj, összedőlt 
a kincstár. 
 
Okuljatok mindannyian e példán. 
Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él 
s mint fán se nő egyforma-két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 
Nézzétek e főt, ez összeomló, 
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 
mely a kimondhatatlan ködbe vész 
kővé meredve, 
mint egy ereklye 
s rá ékírással van karcolva ritka, 
egyetlen életének ősi titka. 
 
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. 
Mindenki tudta és hirdette: ő volt. 
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt 
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt 
a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, 
mint vízbe süllyedt templomok harangja 
a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: 
“Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”, 
vagy bort ivott és boldogan meredt a 
kezében égő, olcsó cigaretta 
füstjére és futott, telefonált 
és szőtte álmát, mint színes fonált: 
a homlokán feltündökölt a jegy, 
hogy milliók közt az egyetlenegy. 
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Keresheted őt, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövőben 
akárki megszülethet már, csak ő nem. 
Többé soha 
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó, tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse. 
 
Édes barátaim, olyan ez épen, 
mint az az ember ottan a mesében. 
Az élet egyszer csak őrája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt...”, 
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt 
s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt...” 
 
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 
mint önmagának dermedt-néma szobra. 
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer. 
 
1933
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BARÁTH LAJOS
író

Életének egyik szakasza Tatabányához kötődik. Lelkes támogatója, kri-
tikusa volt az ÖTÖK képzőművész csoportnak, a kiállításaik, műtermi 
munkáik és a megszülető alkotásaik értő vitapartnere. Képgyűjteményében 
több műalkotás, kép igazolja vonzódását a barátai alkotásaihoz.  
Több regényében, novellájában írt a KEM alkotóiról.
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BRÉM  FERENC
szobrászművész , Székely Bertalan díjas

A KEM alkotóközösség és a JEL képzőművész csoport tagja. 
A Képzőművészeti Főiskolán Mikus Sándor és Beck András voltak  
a mesterei. Sok önálló és csoportos kiállítás bizonyítja szobrászati ma-
gas szintű mesterségbeli tudását. A köztéri alkotásai közül büszke volt  
a martonvásári „Beethoven - emléktábla” és a tatai „Fiatal leány” alkotá-
saira. Városában, Tatabányán , a ,,Vízbelépő” és a József Attila könyvtár 
domborműve jelentős. Emberszeretetét tanítványai bizonyítják.
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BONDOR ISTVÁN
szobrászművész

Munkássága Tatabányához kötődik. A Képzőművészeti Főiskolán  
Szabó Iván, Beck András és Pátzay Pál voltak a mesterei. Több önálló 
kiállítása volt, a KEM kiállítások rendszeres résztvevője. Köztéri alkotásai 
a város köztereit gazdagítják. A márvány, a bronz engedelmes eszközei 
voltak.
Tanári munkássága is kiemelkedő volt.
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DOBROSZLÁV LAJOS
festőművész, Munkácsy díjas, a Munka Érdemrend arany
fokozat, valamint a Pro Tata díj birtokosa

A KEM képzőművészetének kiemelkedő alkotója. Az akvarell híres 
mestere. Számtalan egyéni és csoportos kiállítás aktív szereplője.  
A Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár és Edvi Illés Aladár voltak  
a mesterei. Kiváló, természet szeretetet tükröző festményei a kiállítások 
látogatói körében nagy tetszést arattak. Tata város valóban híres festője 
volt. Több alkotása megtalálható a Magyar Nemzeti Galériában. Sok 
kiváló tanítványa - a tatai Gimnáziumban - tisztelettel őrzi emlékét.
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GÖRGÉNYI ISTVÁN
festőművész

A tatabányai és a KEM képzőművészeinek kiemelkedő alkotója.
A Képzőművészeti Főiskolán igen nagy tehetségről tett bizonyságot.  
Az ösztöndíjas idejét BÉCS-ben töltötte, majd Róma adott inspirációt  
a Rudnai Gyula és Aba Novák Vilmos mesterektől tanultakhoz. Sokat 
alkotott az Alföldi Festők között. Az olajképei a rudnais világlátást emel-
ték a sajátos alkotói munkásságába. A KEM csoportos kiállításán rendsz-
eresen szerepelt, önálló kiállítása mindig nagy érdeklődést keltett.
A rudnai- realizmust élete végéig magas szinten művelte.
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SZ. GYŐRFY KLÁRA
festőművész, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Munka
Érdemrend bronz fokozatának birtokosa

A KEM képzőművész csoport tagja. A művészeti nevelés, a rajztanárok 
munkájának nagy hozzáértője, irányítója volt. Megyei szakfelügyelő.  
Egyéni és kollektív munkabemutatók, kiállítások rendszeres résztvevője. 
Tudását külföldi tanulmányutak, az állandó önképzések biztosították. 
A Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi Istvánt tartotta mesterének.   
A művészeti oktatást  szívügyének tekintette, sok tanulmányi verseny, 
kiállítás, a fiatalok értő nevelése jellemezte. A figurális és a tájképei nagy 
számát az Egyházi gyűjtemény és a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.
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FREUND SÁNDOR
festőművész

A KEM és az ÖTÖK művészcsoport tagja. A képzőművészeti technikai 
felkészültségét igen magas szintre emelte a MŰVÉSZTELEPEK segítségé-
vel is. A hagyományos festőtechnikák mellett a MOZAIK technika kiváló 
művelője volt. Grafikai munkáit - főleg a linómetszeteit - a kiállításokon 
mindig nagy érdeklődéssel fogadták a látogatók. A művészetszervező 
munkássága eredménye az ÖTÖK csoportjának közel egy évtizedes, 
igen eredményes működése. Tanári - igazgatói - tevékenysége az ifjúság 
képzőművészeti nevelésében példamutató eredményeket szült.
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GOMBKÖTŐ GÁBOR
újságíró, helytörténész, művészeti író, irodalmi nívódíjas,
 a Munka Érdemrend arany fokozatának birtokosa

Hírlapíró főszerkesztőként is foglalkozott megyénk, városunk művészeti 
életével. Baráti kapcsolatban volt az alkotóművészekkel, kiállításaik mel-
lett a műteremben megszülető alkotásokat is értő szemmel, tudással  
figyelte. Kritikai észrevételét tanulmányokban, megnyitók szövegeiben, 
adta közre. A kiállítások katalógusai is tartalmazzák elemzéseit.
A Magyar Újságírók Szövetsége elnökségében szintén jelentős munkát 
végzett. Helytörténetben is maradandót alkotott, ezt bizonyítja a közel 
30 kötete, kiadványa. Novellái az Új Forrásban jelentek meg, bizonyítva 
gazdag szókincsét, szellemi felkészültségét.
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ENGLERT MIKLÓS
Városunk művészetének irányítója, színész

Tatabánya Város - akkor TANÁCS VB - Művelődési Osztály vezető 
munkatársa volt. A képzőművészet, az alkotók támogatása szívügye volt.  
A JEL, AZ ÖTÖK és a Megyei, városi kiállítások sikeres rendezése fűződik  
a nevéhez. A rendezés mellett a megnyitók, a katalógus és a fotómunkák,  
a plakátok, no meg az alkotók anyagi támogatása is jellemezte munkásságát. 
Nagyszerű színészi adottságát a NÉPHÁZ színpadán bizonyította hosszú 
időn keresztül.
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JENKEI JÁNOS
újságíró, művészetelemző, kritikus

Jó tollú, magas érzékenységű író volt. Az újságíráson kívül rövid kar-
colatok, találó szövegekkel jellemzett emberi cselekedetek meg-
fogalmazásának mestere volt. Az ÖTÖK névadója is ő volt, a kiállítási 
anyag megtekintése után azonnal meglátta az öt alkotó képíró tehetségét. 
Minden kiállításról írt, hozzáértően nyilatkozott. A csoport élete alatt  
a műtermi munkákra is érzékenyen reagált, kérdéseivel, józan kritikáival 
sokat segített.
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JAKUBA JÁNOS
Munkácsy díjas, a Munka Érdemrend és a Munkácsy emlékérem
birtokosa

Városunkhoz a kiváló rajtanárok képzésén keresztül kapcsolódik.
A Iparművészeti Egyetem főigazgató helyettese, az EGRI TANÁRKÉPZŐ 
FŐISKOLA rajz tanszékvezetője. 
A képzőművészetben a gyakorlati és a szellemi felkészítés valódi mes-
tere volt. Mint alkotóművész példamutató és főleg ösztönző tanár volt.  
Több tatabányai képzőművész tekinti Őt mesterének.
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CS.  KISS  E R N Ő
fafaragó népművész

A messze Erdélyből ,,hazaköltözött” és Tatán otthonra talált alkotó 
ember volt. A népünk művészetét, az ősi több ezer éves felhalmozott  
érzékeny, fában megfogalmazott lelkek mesteri alkotója volt. A FA enge-
delmesen simult a vésője alá.  A SZÉKELY embertisztelete szavaiban is 
megjelent. A kiállításainak száma is sok, de a különböző, főleg intézmé-
nyekben megtekinthető fakölteményei a kultúránk remekei. Elismerései, 
oklevelei, kitüntetései száma sok.
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CSEH ISTVÁN
A Műszaki Egyetem tanára, adjunktus. a Köztársaság Elnökének
művészeti díjasa, a BF Művésztelep professzora

A Képzőművészeti Főiskolán Bunkhardt Rezső, Berény Róbert és 
Koffán Károly voltak a mesterei. A posztimpresszionizmus majd  
a konstruktív művészeti irányzat képviselője. Portréi és tájképei  
magas művészeti igénnyel megoldottak. Megyénkhez a művésztelepeken 
keresztül kapcsolódik, a KEM híres konstruktív, országosan elismert 
irányzatának támogatója.
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KARKUS ISTVÁN
grafikusművész

A tatabányai Bányász Képzőművészeti Szakkörből indult el. Itt mestere 
KRAJCSIROVITS HENRIK volt. Rézkarcaival hamar feltűnt, és a KEM 
kiállításain sikerrel szerepelt. Az alkalmazott grafika területén is tevé- 
keny volt, a Bánya VILLÁM szerkesztőségében karakteres rajzokat 
közölt. Munkássága harmadik szakaszában a nagy táblaképek alkotását 
művelte. A modern törekvések erősen hatottak szellemére. Önálló kiállí-
tásokon és a megyei seregszemléken sikerrel szerepelt.



22

KRAJCSIROVITS HENRIK
festő és grafikusművész, SZOT díjas, Csók I. díjas, 
Országos Pedagógus Kiállítás II. díjas

Iskolateremtő alkotóművész. A Bányász Képzőművészeti Szakkör 
nagytiszteletű mestere. Munkája eredményeként több alkotóművész vallja 
mesterének. Főiskolai tanár. A KEM és a JEL Képzőművészcsoport alapító 
tagja. Egyéni, a tatabányát jellemző és jegyzett konstruktív művészeti stí-
lus egyik Iétrehozója. A Képzőművészeti Főiskolán Domanovszky Endre,
Fónyi Géza és Hincz Gyula voltak a mesterei. Nagy méretű, sokszor 
bányász témájú, festményeit és technikailag magas szintű munkáit Múzeu-
mok és egyéni gyűjtők őrzik.
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KAPOSI ENDRE
festőművész

A nyugodt, festőien megfogalmazott világ festője volt elsősorban. 
Jellemző volt rá a tárgyak által diktált és átértékelt objektek szerkesztése 
is. A KEM képzőművészek kiállításának tevékeny tagja. Az ÖTÖK és  
az esztergomi ,,SlGlLLUM” képzőművészcsoportban vett részt. 
Mesterei közé sorolja Végvári János, Kelle Sándor és Soltra Elemér 
festőművészeket. Önálló és kollektív kiállításai száma sok. Több díjban is 
részesült pl. „ESZTERGOMÉRT EMLÉKPLAKETT és Jubileumi kiállí-
tás 2. díja. Az ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐ igazgatói tisztsége révén 
maradandót alkotott az ifjúság nevelésében.
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KERTI KÁROLY
festőművész és grafikus, Munkácsy díjas, Alba Régia díjas, Csók
István díjas, Lipcsei bronz érem, Munka Érdemrend arany
fokozatának birtokosa

Képzőművészeti életünk különleges, alkotásai révén hatalmas tehetségű 
tagja. A KEM kiállításain az újszerűen , érzelmi töltéssel megjelenő ké-
pei mindig az érdeklődés középpontjába kerültek. Grafika területén 
valóban újakat hozott. A Képzőművészeti Főiskolán Benkhardt Ágos-
ton, Boldizsár István és Elekfy Jenő voltak a mesterei. A grafika terü- 
letén a rézkarc, a papírmetszet, a linómetszet és az egyedi rajz művelője 
volt. Munkásságának egy szakaszában a térplasztika is vonzotta. Tata-
bányára sgraffitót és faintarziát, Tatára plasztikus falburkolatot készített.  
A Művésztelepeken a tanító gondolatai ösztönzően hatottak, főleg  
az ÖTÖK csoport tagjaira. A tanári tevékenysége kiszélesedett, új meglá-
tásokat eredményezett.
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KÁNTOR JÁNOS
grafikus és festőművész

Munkásságát a valódi elismerés, a sok kitüntetés, díj jellemzi.
Bejárta a Földgömbünk tekintélyes részét. Németország - Japán
- Dánia - Kanada - Spanyolország - és az itt szereplő alkotásai elismerést 
hoztak. 1980 -tól a VELENCEI NEMZETKÖZI GRAFIKAI ISKOLA 
tanára, mestere volt. A tudását Kondor Béla és Bálint Endre mesterek 
alapozták meg. Esztergomban tagja volt a KEM és a városi alkotócso-
portnak és az ESZTERGOMI MŰVÉSZEK CÉHÉNEK.
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KÓTHAY ERNŐ
festőművész

Tata város nagytiszteletű tagja, a megyei alkotóművészek több éven 
keresztüli vezetője, irányítója. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után 
a konstruktív művészeti irányzat, majd a színek erőteljes kifejező erejének 
mestere lett. Az absztrakciót az egyéniségére jellemző módon alkalmazta, 
titkokkal telített kompozíciókat alkotott. Nagy sikert arattak a gobelin 
munkái és a lábatlani pannója is. Számos egyéni kiállítás, a KEM csopor-
tos tárlatainak résztvevője és azok szervezője volt. Személyének kisugár-
zása, művészetben való jártassága nagy tekintélyt biztosított neki.
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KERNSTOK KÁROLY

A Tatabánya város régi Képzőművészeti Galéria névadója, szellemi 
vezére volt. Munkássága megyénkhez kötődik, főleg a Duna menti  
nyergesújfalui Művészeti Szabadiskola Iétrehozásán keresztül. A MIENK 
alapító tagja és a NYOLCAK kiemelkedő alkotója. A HOLLÓSY kör és 
a Nagybányai Iskola indította el, majd tanulmányt folytatott Párizsban  
a Julian Akadémián.További alkotói útját a BENCZUR Gyula kör, és 
Berlin jelzi.
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KOLLÁR GYÖRGY
festőművész, Derkovits díjas

Esztergomban élt és alkotott asszociatív festői munkamódszerben. Tag-
ja volt a budapesti Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, a KEM alkotó-
csoportjának. Több Művésztelepen is dolgozott. Mesterei Hézső Ferenc 
és Fodor József. A lírai absztrakció, a dekorativitás felé hajló alkotásai  
a kiállításokon az újdonság erejével hatottak. A színek igazi mestere szá-
mos díjban részesült. Több éven keresztül volt a KEM alkotóművészeinek 
képviselője a MAOE országos választmányának tisztségében.



29

PAPP  ALBERT
festőművész, Megyei ösztöndíjas I-II, Tájképfestők díjának
birtokosa, főiskolai docens

Budapesti tanulmányai után az Egri Tanárképző Főiskolán Jakuba János, 
Kmetty György, Bíró Lajos irányításával lépett rá a művészet szent útjára. 
A Művésztelepek a meglévő tudását megsokszorozták. A KEM alkotóc-
soport , az ÖTÖK Képzőművészek baráti közösségében dolgozott és 
állított ki. Önálló kiállításai nagy közönségi vonzással, érdeklődéssel 
rendeződtek. Az alkotásai a realizmus eszközét is felhasználó csodálatos, 
őszinteséget sugárzóan jelentek meg, valóban az egyénisége tükörképé-
ben. Sok táblaképe erre a bizonyíték. Szívesen dolgozott a geralit -pig-
ment játékával, ennek finom színei Jakuba mestert idézik. Az akvarell 
már a főiskolai tanulmányai alatt is szívesen használt technikája volt. 
Több linómetszet is bizonyítja a mesterségbeli tudását. Tanári munkáját 
tanító tanítványai dicsérik, elismerik.
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NAUSCH GÉZA
ötvösművész, kovács, formatervező

Tatabánya városunkból, a Bányász Képzőművészeti Szakkörből indult, 
ahol Szlávik Lajos, Krajcsírovits Henrik képzőművészek fedezték fel 
kitűnő tehetségét és irányították a Képzőművészeti Főiskolára. Itt Kmetty 
János, Papp Gyula, Sarkantyú Simon és Ék Sándor mesterektől tanulta 
meg a rajz és a fémmegmunkálás magas szintjét. Tatabányán rendezte be
a híres ötvösműhelyét, ahonnan sok, igen modern és magas színvonalú 
remekmű került ki. A KEM és a tatabányai képzőművészeti kiállítások 
rendszeres és sikeres kiállítója volt. A MŰCSARNOK 1975 -ben rendezett 
kiállításán méltó sikert ért él. Alkotásait a közintézmények, Múzeumok és
főleg a magángyűjtők birtokolják.
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NYERGESI JÁNOS
a rajz és a színek művésze

A Kernstok Szabadiskolája indította el a művészet útján, amely a bu-
dapesti Haris - közi Szabadiskolába vezetett. Tehetsége és különle-
ges előadásmódja a párizsi Julian Akadémián bontakozott ki és tette 
alkotóművésszé. Idehaza a KUT képzőművészek munkájába kapcsoló-
dott be, a tus és az akvarell lett az eszköze. A falujának a hétköznapjai 
ihlették, de portréi is elismerést arattak. A KEM kiállításainak rendszeres
résztvevője volt. Szívesen vett részt a megyei szervezésű Művésztelepek 
munkáiban.
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VASZARY JÁNOS
festőművész, művészeti író, könyv - illusztrátor, Olasz Állami
díjas, Genovai Aranyérem díj birtokosa

A Képzőművészet területén Székely Bertalan és Greguss János voltak  
a mesterei. Az akkori lehetőség adta az európai tanulmányi útvonalat: 
München után Párizs, a Julian Akadémia jelentette a korszerű művészeti 
szemléletet. A Hollósy kör, majd a Nagybányai Művésztelep is hozzájárult 
az érett, igen figyelemre méltó művészeti eredményeihez. Megyénkhez 
Tata város kötötte. Itt épített egy akkor korszerű és stílusos műtermet, 
amit ma VASZARY VILLÁNAK neveznek. 



33

VÉGVÁRI JÁNOS
festőművész, Főiskolai tanár, Premio lntern Pittura Di Róma 
aranyérmes, Székely Bertalan díjas, több megyei művészeti díj
tulajdonosa.

A középiskolás tanulmányai alatt felismert tehetsége egyenes utat bizto-
sított a Képzőművészeti Főiskolára. Itt Hintz Gyula, Barcsai Jenő, Doma-
novszky Endre voltak a mesterei. Munkásságában hamar megmutatkozott  
a Népművészetünk ismeretére alapozott alkotói törekvése. Az ESZ-
TERGOMI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLÁN is tanított magas szinten, 
volt hallgatói dicsérik munkásságát. A Fényes Adolf teremben, majd  
a Műcsarnokban bemutatott remekei nagy sikert arattak. Tanul-
mányi útjai, Belgium és többször Olaszország, hozzájárultak széles 
körű tájékozottságához. Képeit több Múzeum és közintézmény mellett  
a magángyűjtők őrzik.
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SZLÁVIK LAJOS
festő és szobrászművész, Alba Regia díjas

Alkotótársaira nagy hatással bírt, magas szellemi képzettsége révén. 
A KONSTRUKTIVIZMUS művészeti irányzat megteremtője, elindítója 
KEM -ben, főleg Tatabányán. A Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István 
volt a mestere. A Főiskolán a természetelvű festészet jellemezte, majd 
az erős kontúrvonalas kompozíciók uralták műveit a tatabányai alkotó 
időszakában. Kevés színnel, nagy kifejező erővel fogalmazta meg képeit. 
A Bányász Képzőművészeti Szakkörben több tanítványának adott utat  
a művészet területére. A zsámbéki Tanítóképző Főiskolán hosszú évekig 
tanított. Alkotói életének utolsó időszakában a plasztika, a szobrászat 
érdekelte, jelentős kis méretű alkotás maradt meg az utókorra. A JEL 
Képzőművész csoport tagjaként a megyei kiállításokon sikeresen szere-
pelt.
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SMÉJA MIKLÓS
grafikus és festőművész

A képzőművészettel kapcsolatos tudását Békéssy Leo, Győri Gallyas 
Frigyes irányításával a pécsi Tanárképző Főiskolán szerezte. Szakfelügyelői 
és iskola igazgatói munkája mellett jelentős képzőművészeti tevékeny-
séget folytatott. Hamar csatlakozott a KEM konstruktivizmushoz. A cso-
portos kiállításokon sikeresen szerepelt, hamar egyéni stílust alakított ki.  
Az olajfesték mellett szívesen használta a guache-t. Tájképei- a környezete 
szép tájaival -az egyéni kiállításait híressé tették.
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SÁRKÖZI GÉZA
mérnök, mecénás

A képzőművészet támogatására, az alkotók munkájának segítésére  
a megértő, kiállítás rendezését létrehozó magas tisztségű vezetőkre is 
nagy szükség van. A képzett mérnök a város vezetése mellett a művészet 
támogatását is szívügyének tekintette. A kiállításaink látogatásával, 
érdeklődésével, no meg a műtermi munkák megtekintésével a művészek 
tiszteletét kivívta.
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STEINER TIBOR
mecénás, a KEM kultúrájának irányítója

A városunk, megyénk szellemi kultúrájának vezetése alatt jött létre 
az országosan is jegyzett A KOMÁROM MEGYEI KONSTRUKTÍV 
művészeti irányzat. A JEL Képzőművészek:KERTI, KRAJCSÍROVITS, 
KÓTHAY, VÉGVÁRI az ő hozzáértő vezetésével sok kiállítással bizo-
nyították hírűket. A fiatalok alkotói munkáját, támogatását szívügyé-
nek tekintette. A 10 éven keresztüli MŰVÉSZTELEPEK megszervezé-
sét az ÖTÖK művészcsoport számára szent kötelességének tekintette.  
A csoport tagjai voltak: BÁNFI JÓZSEF, FREUND SÁNDOR, KAPOSI  
ENDRE, PAPP ALBERT, ZÁMBÓ KORNÉL. A nyaranta megismétlődő 
alkotói összejövetel mindig munkabemutatóval záródott, ahol 
értékelő megtekintése után a sorozatos kiállításra adott támogatást.  
Valóban élénk művészeti élet jellemezte e korszakot.
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SALLÓ  ISTVÁN
fafaragó, szobrászművész, író, néprajzos, KEM művészeti díjas

Az Erdély szép területén elindult alkotó Kós Károly, Nagy Imre, Szervátius 
Jenő mesteri tudásával felvértezetten jött Magyarországra. Írói munkái  
a MAGYAR NÉPMŰVÉSZET és az ERDÉLYI MAGYAR NÉPMŰVÉSZET 
területét, csodálatos egyedülvalóságát tárta elénk. A SZÉKELY KA-
PUKRÓL írt és könyvben kiadott munkája nagy tudásról, ismeretről 
tanúskodik. A fafaragó munkái párját ritkítják. Az ÁRPÁDHÁZI KIRÁ-
LYOK 23 domborműve nagy sikerrel lett megyénk büszkesége. Szívesen
dolgozott megkeresés után a népélet, a magyar mondavilágból vett 
domborművükön. Köztéren lévő munkái is dicsérik mesterségbeli tudását.
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ÖTÖK
Komárom Esztergom megye / Esztergom, Tatabánya és Orosz-
lány/ 1965 és 1975 évek közötti fiatal alkotóművészek csoportja

A Magyar képzőművészetnek jellemzője az azonos gondolkodású, 
célkitűzésű alkotók csoportba rendeződése hosszabb- rövidebb időszakokra. 
Az akkori KEM vezetői, főként a művelődést, kultúrát komolyan vevők 
kötelességszerűen támogatták a képzőművészetet. Oroszlány központtal, 
Danis József vezetésével meghirdették az első kiállítást. Erre valóban öt -  
a Főiskolát akkor végzett - fiatal jelentkezett. Az ünnepélyes meg-
nyitón JENKEI JÁNOS, mint újságíró is jelen volt, majd cikket írva 
elnevezte a kiállítókat: ÖTÖK FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK CSO-
PORTJÁNAK. valóban jó képa-nyag került a falakra, nagy érdeklődés 
kísérte, jelezve a folytatás igényét. STEINER TIBOR a kultúra 
megyei irányítója felajánlotta a nyári MŰVÉSZTELEPEK beindí-
tását. Tardosbánya majd Réde község fogadta több éven keresztül  
az alkotókat. 
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Az öt művészt röviden bemutatom: /Névsorban/ BÁNFI JÓZSEF az első 
években mint grafikus, az általa kifejlesztett MONOMETSZET technikával 
mutatta be tudását. Az egyedi grafika különlegessége, hogy a hordozó 
felületen /papír, farostlemez különleges technikával felvitt fekete felületet 
speciális vésővel metszette, alakította. Ebből több kiállítást láthattunk / 
Poprád Tatranszka Galéria, Oroszlány, vándor, Tatabánya/. Később már 
a festőtechnikák területén a táblaképek érdekelték. Utolsó időszakában  
a linómetszés / Ex Libris - In Memoriam -Ars Sacra / vonzotta. Alkotá-
sai megtalálhatóak külföldi /New York, Prága, Moszkva, Németország/ és 
hazai műgyűjtőknél, intézményekben.
FREUND SÁNDOR a festészet területén az első időszakában a tempera és  
az akvarellt művelte. Kiemelkedően a tájképei és csendéletei, a realiz-
mus eszközét felhasználva arattak sikert. A Művészetszervező képessége 
példamutatóan tiszteletre méltó volt. A második alkotói periódusában  
a grafika, a linómetszés technikája vonzotta, kritikusai szerint nagyobb 
magasságot ért el, mint a festészetében. A Fekete-fehér mágia a témái meg-
fogalmazásában, kompozícióiban újszerű útra vezette. Az utolsó alkotói 
periódusát a murális technika, a mozaik készítése jellemezte. Hatalmas 
táblák, üvegalapú mozaik kockái impozáns benyomással hatottak a láto-
gatókra.
KAPOSI ENDRE sokoldalú alkotó. Táblaképei akár olajjal, akár temperával, 
később akrillal készültek, a nyugalom, a kiegyensúlyozás csodáját adták.  
A méretválasztása is egyéni volt. A Művésztelepi munkabemutatókon és 
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a vándoroltatott kiállításainkon a kis méretű alkotásaival jelentkezett.  
Az ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐ igazgatója volt, ezért csak rövid
ideig tartózkodott az ÖTÖK között egy - egy művésztelepen. Ekkor a kor 
művészeti törekvéseit vette bonckés alá, jelezve a kritikai megjegyzés és 
az igenlés véleményét. Az utolsó alkotói időszakában a mobil, a talált tár-
gyak varázsát fedezte fel és állította ki. Itt a festő és a szobrász találkozott!
PAPP ALBERT festőművész. Mestere, JAKUBA JÁNOS, varázslatos 
előadásmódjából indult el, de hamar kialakította a saját útját. Témája 
a kemendollári, falusi, csodálatos, nyugalommal tele élet. Nem csak  
a formái, témái, de a színvilága is harmonikus egységben éltek a táblaké-
pein. A Tatabányára kerülése után ezt a csodát tovább vitte. A bányászok 
világát értette, de ott is a csendéletszerű nyugalomra vágyott. Művészeti-
szellemi felkészültsége irigylésre méltóan magas volt. A kevés szó, de 
a lényeg kimondása volt a jellemző rá. Írásaiban is a kevéssel mondott 
sokat. Tájképeivel több díjat, elismerést kapott. Grafikai munkássága 
területén az akvarellben,a rajz különböző eszközeiben és a linómetszés-
ben is otthon volt.
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ZÁMBÓ KORNÉL festőművész. A lendületes előadásmód, a jó karakter 
érzék, az expresszív szemlélet jellemezte. Színei áttetszően „JÓ ízlésű”- 
ek voltak. A kompozíciója a téma legjobb megfogalmazását szolgál-
ták. Tanulmányútjain megismerkedett Európa modern törekvéseivel.  
Az önmenedzselése irigylésre méltó volt, igen hamar megtalálta a hangot 
embertársaival. Az ÖTÖK művésztelepi munkájában mindig rész vett, és 
vállalta a szervezés feladatát. Valóban festőművész volt, az ecset mestere. 
A nagy méretű felületek nem okoztak problémát, megoldotta. Sok kiállítá-
son vett részt, ezek zöme az önállók csoportjába tartoztak. Képei Múzeu-
mokban és főleg műgyűjtőknél találhatók meg.

Sorok az Ötökről

Komárom megye nem szűkölködik képzőművészeti tehetségekben, alkotó 
egyéniségekben. Más kérdés. mennyire ismerik őket, mennyire tudták 
megismertetni magukat az országos nagyközönség körében. itt még sok 
az adósságunk. Az Ötök, a fiataloknak ez az egyik sajátos csoportosulása 
ezúttal ad hírt magáról együtt a szűkebb pátrián túl. Mert a megyéjükben 
már jól ismerik őket. elsősorban az oroszlányi városi tanács - Oroszlány 
maga is fiatal városunk - támogatásának jóvoltából. Rendszeresen me-
grendezik a városi tanács kiállító termében az Ötök kiállításait. Magam is 
itt tudom lemérni évről évre azt a fejlődést, amely ennek a csoportosulás-
nak a tagjait munkálkodásukban jellemzi. Ösztönző a tanács támogatása, 
ösztönző az együttes igyekezet. Nem kimondottan egységes alakulatról 
van szó, hanem arról, hogy Bánfi József, Freund Sándor, Kaposi Endre, 
Papp Albert és Zámbó Kornél egy-ívásúak, nagyjából egyazon nemze-
déknek a képviselői, s ha mindegyik - nagyon helyesen - a saját egyéni 
hangján igyekszik is vallani a világról és Önmagáról. Összekötik őket az 
egyéniség keresés gyötrelmei, a mindig megújulás nemes szándékai.
Régről ismerem őket, s jól tudom képeik tanúsága folytán is. hogy ez  
a rokon-érzés sokat segített mindegyikük egyéni fejlődésében. Papp Al-
bert határozott karakterű. érlelt művészete ma már kivívta valamennyi 
ismerője őszinte elismerését. Minden egyéb elsorolása helyett ma már 
elegendőnek érzem, ha egyéniségnek mondom Őt. Bánfi József nem kevés 
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küzdelem árán a szemünk előtt gyorsan érett be, talált önmagára; mono-
metszetei jellemzően mutatják meg törekvéseit. Kaposi Endre ismét más 
hangvétellel, karakterrel jeleskedik: esztergomi lévén, eltagadhatatlanul 
magán viseli munkássága a modern törekvések számunkra kellemesen 
meglepő, a realizmus keretei közt elfogadható jegyeit. Freund Sán-
dor vívódó alkat: robosztussága a művészetben ismét másféle húrokon 
szólaltatja meg a realitás élményeit. Zámbó Kornél e robosztussággal 
ellentétben még a monumentalitásban sem szabadulhat a lírától, a lá-
gyságtól, tehát megint más oldalát világítja meg a bennünket körülvevő 
világnak.
Miért szeretem őket? Miért tartom egy kicsit a megye képzőmű-
vészeti életére is jellemzőnek törekvéseiket? Szeretem a fiatalokat 
azért, mert felfedezni vélem bennük a holnap képzőművészetének 
lehetőségeit,  megújuló tendenciáit. Hogy ebből mit váltanak valóra,  
az elsősorban rajtuk múlik, de meg körülményeiken is. hogy 
elszigetelődnek-e törekvéseikben, avagy tudomásul vesszük lé-
tezésüket a képzőművészeti élet meglehetősen zsúfolt porondján. 
Jellemzőnek tartom törekvéseiket a megye művészeti élete vonatkozá-
saban, mert sokszínűségről adnak tanúságot néhány alkotóssal is, 
megkülönböztethető jegyeket mutatva, s megújulásra készen.
Ez a mi vidékünk, ahonnan üzenetet hoznak az Ötök. sajátos 
lehetőségekkel - sokszor kihasználatlan lehetőségekkel - rendelkezik.  
Itt van bőséggel művészileg inspiráló élményanyag, a valóság sűrűjétől 
lehetetlen messzire távolodni. itt a XX. század második fele szo-
cialista Magyarországának a jövő szamara készülő üzenetét lehet  
a képzőművészet nyelvén megfogalmazni.

Jenkei János
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JEL KÉPZŐMŰVÉSZEK

    A 70-es évek közepén jelentek meg, nemes célkitűzéssel: az ismertek,  
a beérkezett művészek csoportját hozták létre. A képzőművészet 
minden ágát művelték. A csoport tagjai voltak: Brém Ferenc, Kerti 
Károly, Kóthay Ernő, Szlávik Lajos, Végvári János, Krajcsirovits Hen-
rik.
 Kiállításaikkal valóban berobbantak megyénk képzőművészeti 
életébe. Minden alkotó a saját egyéniségét adta, mégis egységes, 
derűs szemlélet uralta. Brém Ferenc kültéri szobrai és a réz-dom-
borításai díszítették tereinket, épületeinket. Kerti Károly jelent-
kezett egy Tatán felállított térplasztikával és a belső terek dekarációs 
igényű műveivel. Mint grafikus a metszetei /papír-linó-réz/ iz-
galmasak voltak és modernek. Kóthay Ernő a gobelin és a pannó 
mellett az olajképei lírai absztrakt, modern világát hozta a kiállí-
tásokra. Szlávik Lajos keményen, kontúrosan erős, de kevés szín-
nel megfogalmazott képei uralkodtak a falon. Végvári János  
a Népművészet elemeinek, a régmúlt díszítésének modernizálásával  
adott létet az újszerű kompozícióinak. Krajcsirovits Henrik a bányász-
témáit erőteljesen, főleg újszerűen fogalmazta meg. A vonallal vias-
kodó felületei a mélyben dolgozók, a Föld erejével szembefeszülők 
lelkét fogalmazták meg. Az utolsó kettő kiállításra meghívták, mint 
,,vendégművészt” Papp Albertet és Bánfi Józsefet.
  A JEL KÉPZŐMŰVÉSZ CSOPORT jelentősége nagy volt, így vis-
szanézve is. Összefogta és gerincet adott a különböző törekvéseknek, 
iránymutató kritikájukat ma is tisztelettel idézzük vissza. Minden 
kiállítást- lehetett egyéni vagy kollektív - iránymutató, elgondolkod-
tató megbeszélés követett. 
Ők valóban a “A MŰVÉSZET MESTEREI” voltak!
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KOMÁROM MEGYEI
KÉPZŐMŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST
Dr Prof. VÉGVÁRI LAJOS
Egyetemi tanár /részletek/

   Komárom megye területe a legősibb kultúrtájak közé 
számít. A vértesszőlősi ősember felléptétől kezdve szinte foly-
amatosan épülnek egymásra a műveltség rétegei. A magyar 
művelődés szempontjából olyan fontos római kori emlékeket  
a népvándorlás korának dokumentumai követik. Esztergom, az ezer 
éves város évszázadokon át hazánk fővárosa volt. Karoling-stílusú, 
bizánci és román kori emlékei az egész ország számára példák vol-
tak.  A reneszánsz idején itt volt az egyik központja az itáliai iga-
zodású művészetnek. A barokk idején felújult a városiasodás - 
a XIX. században azonban kissé megállt a fejlődés ezen a tájon, s csak  
a XX. században vett ismét lendületet. A modern magyar művészet egyik 
nagyon jelentős mestere, Vaszary János Tatán tartott fenn műtermet. En-
nél is fontosabb, hogy a magyar forrada1mi művészet egyik előfutára, az új 
törekvések szellemi atyja, Kernstok Károly Nyergesújfalun  képzőművészeti 
szabadiskolát alapított. Kernstok emigrációja után évtizedekre elcsitultak 
az újító törekvések. 
A felszabadulásnak kellett eljönnie, hogy megújodott, népi 
művelődéspolitikánk alapján felvirágozzék Komárom megye 
képzőművészete is. A kezdetek szerények voltak, bányász, szab-
adiskolát alapítottak először, itt kapták első buzdításaikat  
a megyemai művészetének ismert személyiségei. Midőn ezek a növen-
dékek elvégezték a Képzőművészeti Főiskolát, visszatértek megyéjükbe, s 
nem egyszer igen mostoha körülmények között harcoltak a képzőművészet 
elismertetéséért erejük jelentős részét népművelési és szervezési munkára 
fordították. Bányákba, üzemekbe jártak, vándorkiállításokon mutatták be 
szocialista szándékú műveiket a munkásoknak.
   Ma más a helyzet: a művelődés apparátusának kiépülése után a 
képzőművészek legfontosabb feladata az alkotás. Ennek érdekében 
műtermeket épített a megye, művésztelepeket szervezett, majd elősegítette 
a rokonfelfogású művészek alkotóműhelybe való tömörülését 
   A megyében ma három alkotócsoport működik:a 40-50 évesek gener-
ációjának öt tagja a JEL elnevezésű alkotóműhelyben dolgozik. Munkájuk-
kal országos érdeklődést vívtak ki maguknak, ők példái annak a nézetnek, 
hogy a művészek nem szükségképpen magába zárt, izolált részei a tár-
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sadalomnak, hanem kommunikációra, egymás alakítására, befolyáso-
lására képes csoportba is tudnak tömörülni. Nem véletlen, hogy éppen 
Komárom megyében jött létre ez a csoport: az áldozatos társadalmi mun-
ka légköre teremtette meg az alkotóműhely létrejöttének körülményeit.  
A másik két csoport a fiataloké: a „Sigillum” nvet viselő 
Esztergomban, az „Ötök” elnevezésű  Oroszlányon 
munkálkodik. E csoportok tagjai nagyrészt pályakezdő,  
az  újdonság  varázsáért  lelkesedő f iatalok.
   Komárom megye művészeti élete azonban nem csupán  
a három alkotócsoport körül kristályosodik ki, az irányoknak 
és törekvéseknek gazdag változatával találkozik az, aki 
meg akarja ismerni a megye művészeinek munkásságát.  
A művészeti látvány: áhítatos gonddal rögzítő naturalizmustól a szinte 
már absztrakt szimbólumalkotásig mindenféle stílus, látásmód megta-
lálható a megye művészei között.
   A legidősebb generációt két név fémjelzi Dobroszláv Lajos (szül-
etett 1902-ben) a nagybányaifestők tanítványa. A megfigyelések pon-
tosságára, a motívumként kiválasztott természeti részletek hangulatának 
minél finomabb kifejezésére törekszik. Virtuóza a festő-anyagoknak,az 
olajfestéknek és a vízfestéknek: mégis műveit nézve sohasem az anyag 
megmunkálásának módja, vagy a művész bravúrja jut eszünkbe, hanem 
elvarázsoló készsége ejt rabul minden élményét az érzelmek hullám-
hosszára tudja áttelepítení. Művészete közérthető, anélkül, hogy ol-
csó hatásvadászatra törekednék, mindig igazi, elegáns művészet amit 
nézőinek kínál.
   A Komárom megyei művészek derékhadát ma a~ 40-50 év körüli 
alkotók képviselik. Elsőként említjük Sz. Győrfi Klárát (született1935-
ben), aki energiájának jelentős részét felhasználva, megyei rajz-
szakfelügyelőként a fiatalság képzőművészeti neveléséért küzd, de jut 
ereje a művészi alkotómunkára is. Művészete Szőnyi Istvánhoz kapc-
solódik, az Ő vezetésével sajátította el a nagybányai festészet természet-
látását, képi harmóniákra való törekvését. Később, önállósodása során 
sokban eltért ettől az örökségtől. Mai művészetének jellegzetes vonásait 
tájlátása alakította: a Komárom megyei hegyek és lankák állandó látván-
ya, amelynek formai szépsége, kemény, tiszta ritmusai arra nevelték, 
hogy a külső tetszetősség helyett az emberi tudat állapotának kifejezéseit 
keresse.
Ugyancsak a táj látványa alakította Krajcsirovits Henrik (szül-
etett 1929-ben) művészetét Életének nagy részét itt, szülőföldjén 
töltötte, budapesti tanulmányi évei alatt is azokhoz a művészekhez 
vonzódott, akik gyermekkori élményeinek, világának kifejezéséhez 
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segítették. Dési Huber, Barcsay, Egry művészete voltak példaképei.  
Az ő nyomaikon haladva az ipari táj:monumentalitását a konstruktivista 
festészet puritán eszközeivel akarja kifejezni.  Krajcsirovits ívelő formákra 
redukált tájképei a színuszvonalak mérnöki pontosságával kívánják ér-
zékeltetni a munka világának atmoszféráját. Barna és szürke színeket használ, 
mintha félne a derűtől és a játékosságtól. Szuggesztíven ható, szabályszerű 
kontúrjai gyakran sok részletet zárnak magukba. Formavilágának lehet-
séges továbbfejlesztése az emberi alakon kínálkozik számára. Erre utal-
nak nagyméretű női aktjai, amelyek nem csupán műtermi, mesterségbeli, 
de el-vi tanulságokat is hordoznak. Sokat ígérő kísérlet Krajcsirovitsnál  
a montázs-kompozíció segítségül hívása.
   A Komárom megyeiek egyik legismertebb művésze Kerti Károly grafi-
kus (született 1917-ben). Mint a hajlékony szépségű vonalak, mestere 
tűnt fel a kiállításokon, de néhány évvel ezelőtt a klasszicizálás kényelmes 
és biztos útjairól meredekebb vidékre tért. Egyaránt izgatja a technikai 
újszerűségek felfedezése s az is, ami a jó művésznél a kereséstől elválasz-
thatatlan: egy még nem ismert látás- és kifejezésmód kialakítása. Kerti 
a gyermek mohó kíváncsiságával keresi újabb és újabb problémáit; oly-
an belső kényszer hajtja, hogy csak akkor maradhat hű önmagához, ha 
képes szüntelenül megújítani művészetét. Ez az oka annak, hogy sik-
erült és elismerést érdemlő munkái mellett kevésbé szerencséseket is 
találunk. Az ilyen félig végiggondolt, ellentmondásos megoldásokat 
kereső természete indokolja. Több művén a Picasso által felfedezett 
nézet-egyesítés gondolatát folytatja tovább a grafikai látás hol sajátosan 
áttetsző, máskor a testes körvonalakat egymásba öltő dekoratív stílusában.  
Izgalmasak, sőt úttörő jellegűek papírmetszetei is: ezek egy része színes.  
A szimmetriák hangsúlyozása, majd a szimmetriavonalak megfelezte 
látvány elcsúsz-tatása is új szenzációkat kínál. Egész sorozatban fogla-
lkozik azokkal a problémákkal, amelyek a természet emberiesítése és  
a népművészet fétist alkotó emberlátásának gondolatkörébe sorolhatók. 
Újabb munkái közül is kiemelkedik Dózsa-sorozata: ez a kifejezési mód  
a mélység titokzatos hangjait csendíti meg Kerti grafikájában.
   Az emberi élet ősi mélységeinek megértése és kutatása a fő mozgatóereje  
Végvári János festészetének (született 1927-ben). Művészi pályafutása 
számos buktatóján érkezett el mostani, magas színvonalú képeihez. Kon-
struktivista, a forma embere volt sokáig, különös vonzódással építgette 
tovább magában a` Barcsay Jenő régebbi, u. n. városkép-korszakából 
elfogadott képi törvényszerűségeket. Képei barnás alaptónusát azonban 
a hatvanas évek utazásainak nagy élménye, a szín felfedezése szüntette 
meg. Végvári a mai negyvenesek között az egyik legjobb koloristává vált. 
Itáliai utazásainak élményei közé tartozik az a felismerés is, hogy a téma, 
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az ábrázolni kívánt jelenet, mint szituáció: szemiotikai tényező - nemc-
sak alkotási alkalom - s ily módon a sokáig ,,iroda1miasságnak” nevezett 
mondanivaló a mű jelképrendszerének alapvető eleme lehet. Ez a felfe-
dezés arra bátorította, hogy a népművészet iránti vonzalmát, melyet gy-
ermekkora óta ápolgatott magában, most művészi alkotómódszerének 
alapjává tegye.  Az utazás-élményeinek kifejezésére segítségül hívott 
montázsszerű kompozíciós forma alkalmasnak látszott új stílusának ki-
bontására. Ez tette lehetővé, hogy túllépjen a népművészet formavilágán 
s az ornamentális jelek rejtett, vagy már elveszett tartalmát művészi 
alkotómunkája során életre varázsolja. Ehhez a nagy átalakuláshoz azon-
ban nemcsak az olasz monumentális művészet nagyszabású, világképi 
teljességet igéző kompozícióinak, hanem szimbolikus színrendszeré-
nek tanulmányozása is hozzásegítette. A koloristává finomodó Végvári 
megtalálta a maga monumentális igényű képeihez alkalmas eszközt, az 
olajpasztelt is. Sok munkájában közelített a modern grafika látásmód-
jához, s ez nem csupán az olajpasztell sajátosságaiból következik, hanem 
abból, hogy a népi mesevilág példáitól ihletve mitológiai kö1tészetre 
törekszik. Ebben bizonyára bátorította őt Chagall művészete, anélkül, 
hogy akár motí-vikusan, akár mesterségbeli vonatkozásban bármiféle 
átvétel kimutatható lenne. A gondolkodásmód hasonlósága köti a nagy 
Orosz-francia mesterhez: az emberiség elfeledett mítoszainak ihletett 
újra-értése, művészi eszközökkel való a reaktiválása a legősibbet és a leg-
modernebbet köti szintézisbe egymással. 
A mítosz, a mese   foglalkoztaja  Kóthay Ernő (született 1926-ban)  
képzeletét is. Ellentétben Végvári világképi teljességre törek-
vő, kollektív arculatú mítoszélményével, ő a lírai önkifjezés al-
kalmát találja meg a mesékben és mondákban. Megfesti  
a leányt, aki Virág, vagy a királyt, mint elromlott óraszerkezetet. S ezzel 
a csúfolódó-fájdalmas leleplezéssel arra utal, hogy az elveszett aranykort 
idéző metaforák a mai ember számára az elvágyás, a nosztalgia varázské-
pei semmi többek. Mítosz csak a művészetben van - közli hitvallásnak is 
beillő rezignált áhítattal; a szépség az élet igazivigasza - hirdetik képei - 
mert a szépség feloldja a halál brutalitását. Kóthay festészetében a termé-
szetbe való visszatérés, az anyag örök körforgásában való részvétel minden 
létező végső igazsága. így aztán érthető, hogy mítosz-tisztelő beállítottsá-
ga ellenére nem a képzeltet akarja -valóságként - elénk varázsolni, hanem  
a hétköznap apró dolgaiból szeretné összeszedni a szépség tükrének 
darabokra: törött, cserepeit. Kóthay szépségkultusza vízióvá idegeníti   
a valóságot. Kolorizmusa is- ilyen természetű, leginkább a kora roman-
tika mestereivel rokon, pl. William Blake-kel, a költő-képzőművésszel - 
aki a zenei hangnemekhez hasonlóan színnel jellemzi motívumait.
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   A fiatalabb képzőművész nemzedéket hárman képviselik. Bánfi József 
(született 1936-ban) elsősorban a grafika terén ért el eredményeket. 
Montázsszerű előadásmódja segítségével fejezi ki gondolatokban gazd-
ag, szimbolikus mondanivalóját. Zámbó Kornél (született 1938-ban) 
képein az élet jeleneteit ábrázolja kifinomodott festői érzékenységgel.  
Kaposi Endre (született 1939-ben) az álomszerű hangulatok, az ódon 
atmoszférák varázslatainak áhítatos megfigyelője és ábrázolója. Ő a „Si-
gi11um” elnevezésű művészcsoport alapítója, vezetője, s mint ilyen be-
folyással vana fiatal művészek munkásságának alakulására.
  Komárom megye művészeti életét két szobrász is gazdagítja, mind-
ketten bányászfiúkból váltak főiskolát végzett művészekké. Bondor 
István (született 1917-ben) sokat foglalkozik forradalmi témákkal. 
Brém Ferenc (született1927-ben) szobrászata több irányú, munkás 
tárgyú szobraiban sikeresen folytatta a két világháború között 
tevékenykedő u. n. Szocia1ista művészcsoport stílusát. Újabban  
a gondolati kifejezés foglalkoztatja: ám az elvont spekuláció nem csök-
kenti műveinek érthetőségét, hanem tömöríti elképzeléseit. Brém mestere 
a 1emezdomborításnak. Intim szépség, életöröm, mesterségbeli finom-
ságok jellemzik rézlemezbe kalapált allegorikus alakjait. Portréművészete 
is jelentős: tömör, puritán fogalmazás, s belső értékek láttatása a célja.
   A Komárom megyei művészek tárlata - véleményem szerint - igen 
sokoldalú, eredeti értékek, önálló hangvétel és látásmód jellemzik 
műveiket.

Dr. Végvári Lajos
egyetemi tanár
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BÁNFI J ÓZSEF
Festő - képgrafikus – könyvillusztrátor
1936. január 14-én születtem, Ricsén.
A művészettel kapcsolatos tanulmányaimat az EGRI TANÁRKÉPZŐ 
FŐISKOLÁN, majd az évenként ismétlődő MŰVÉSZTELEPEKEN folytattam. 
A Főiskolán JAKUBA JÁNOS, a MISKOLCI MŰVÉSZTELEPEN 6 éven át 
LENKEI ZOLTÁN grafikusművész volt a mesterem. A BALATONFÜREDI,  
a GYŐRI, a KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI és az utolsó években a
KESZTHELYI /CSERSZEGTOMAJl / NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP 
munkájában vettem részt. 1970 óta tagja vagyok a MNK. MŰVÉSZETI ALAP-
JÁNAK, ennek jogutódjának, A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁ-
GOS EGYESÜLETÉNEK, A KEM. MEGYEl ALKOTÓCSOPORTJÁNAK, és 
nyolc éve vezetem a TATAVÖLGYI ALKOTÓK képzőművészeti csoportot. 
Közel 20 évig a MAOE megyei képviselője, az országos Választmány tagja 
voltam. Tatabánya több általános és középiskolájában is tanítottam és kö-
zel 20 éven keresztül a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskolában és a Péch 
Antal Műszaki szakközépiskola és Gimnáziumban. A középiskolai rajtanári 
munkámat két éve hagytam abba.  
KÉPGRAFIKUSI munkásságom: 13 éven át voltam a MÚLTIDÉZŐ periodi-
ka illusztrátora, képzőművészeti rovatvezetője. Több könyvben szerepelnek 
műveim: Az EDELWEISS Daloskönyv (Duna-menti Sváb Népdalok) 140 db 
rajzomat tartalmazza, DVD kiadásban is.
A TATABÁNYAl SZÉNBÁNYÁSZAT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN című ki-
adványban több grafikám szerepel, ennek következményeként a bányászat-
tal foglal-kozó képeimből közel 400 db a TATABÁNYAI MÚZEUM tulaj-
donába került. További illusztrációk pl.: Szilvássi Csaba: Kurrenty Köbölönc, 
Györke Zoltán: Ingajárat. Kisgrafikákkal is foglalkozom, sokrétű téma-
választással. A bibliai jeleneteket feldolgozók kiállításon, az EX-LIBRIS-ek 
magángyűjtők tulajdonában vannak. Az Ars Sacra nemzetközi kisgrafikai 
pályázatra készített alkotásaimat a Tatabányai Múzeumban mutattam be,  
az anyag interneten is megtekinthető. Ez évben mutattam be az In Memoriam 
kisgrafikai sorozatot.
A FESTŐMŰVÉSZET területén is hosszú út áll mögöttem. 1963 óta rend-
szeresen szerepelek országos, megyei kiállításokon. Az utóbbi 6-8 évben  
az önálló kiállítások mellett a TATAVÖLGYI ALKOTÓK csoportos kiállításait 
szervezem és velük kiállítva alkotok. A számos megyei és országos csoportos 
kiállításokon túl, önálló kiállításaim száma is 40 körüli. Alkotásaim megtalál-
hatóak hazai és külföldi intézményekben, múzeumokban, magángyűjtőknél. 
( NEW-YORK, MOSZKVA, PRÁGA, SZLOVÁKIA, SKÓCIA, Németország).
Interneten is találkozhatnak műveimmel, pl. az alábbi elérhetőségeken:
tatavolgyiaIkotok.blog.hu,  eligiusmester.deviantart. com
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megtekinthető a riportokból összeállított portréfilm.

FORRÁS

Az ismertető szöveget a katalógusok, tanulmányok, újságcikkek, kiállí-
tási megnyitók segítségével állítottam össze.
24 óra, Dolgozók Lapja, Új Forrás , TKTV, Múltidéző, ...Filmmúzeum,  
Bukowszky Zoltán, Molnár József, Wehner Tibor, Danis József, Losonci
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