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A múzeum – mint
a közösség életét
dokumentáló gyűjte-
mény – leginkább
olyan műveket keres,
melyek többről szól-
nak, mint alkotójuk fáj-
dalma és öröme.
A kortárs bemutatókon

válogatván mindig felvetődik a kérdés: a látottak közül
évtizedek múltán mi lesz az, ami legkifejezőbben
fogja reprezentálni az adott kor életérzését, melyik
mű idézi meg legjobban korát.
Amikor Wieszt József (1951–2007) – közülünk ide-
jekorán eltávozott – grafikusművész gyűjteményi
kollekcióját a lezártság fájdalmával korszakolni pró-
bálom, az az elementáris érzés kerít hatalmába,
ami hajdanán is, a legjelentősebb lapjainak megis -
merésekor. Munkáját a művészi elhivatottság tuda-
tában vette nagyon komolyan akkor, amikor még
megengedhető lett volna számára a fiatalos csa-
pongás és útkeresés. De neki – ezt akkor csak
ő tudhatta – nagyon korán bizonyítania kellett.
Wieszt József 1951. március 26-án, Dorogon szüle-
tett. Ősei mindkét ágról magyar identitású sváb
bányászok voltak. Tehetségét és kiváló képességét
hamar felismerte környezete, de mindent meg is
tettek annak érdekében, hogy a művészet iránti
vonzalmát feladja. Azonban ő tántoríthatatlan volt
– de szülei is. Az élet gyakorlatiasságát tartották
szem előtt, így fiúk iránt a későbbiekben sem eny-
hültek meg igazán. Wiesztnek – minde zek ellenére
– közösségével való azonosulása oly mélyről gyö-
kerezett, hogy az szinte az életének fő programja
lett: öltözékét, szófordulatait, egész személyiségét
áthatotta.
Nyergesújfalun járt gimnáziumba, majd az egri főis-
kola földrajz-rajz szakos hall gatója lett. Már diákként

sem lehetett nem odafigyelni rá! A népes intézet
egésze ismerte közvetlensége, művelt, jó humora
miatt, de kiváltképp hallatlan szorgalommal páro-
sult tehetsége okán. A Líceum impozáns folyosó-
ján tanulmánylapjai megállásra késztették nem
csak a társakat, de a tanárokat is. A grafikai mes-
terség iránti szakmai alázata már az első évben
megmutatkozott, s a Blaskó János, Seres János
mesterek által fémjelzett rajz-tanszéket egy önálló
műhely kialakítására késztette, ahol azután szinte
éjt nappallá téve dolgozott.
Korai rézkarcai közül való az, ahol a biztos kezű raj-
zoló tiszta vonalakkal – kvázi kipróbálva az alapozott
lemezt – belekarcolta a viaszba az őt körülvevő kör-
nyezetet. Ott látjuk a műemléki falon csüngő léniá-
kat, az étkezési nyomokat az asztalon, a mun kához
tartozó eszközökkel, tubusokkal, tégelyekkel. E lírikus
műhely-enteriőr után nem sokkal átteszi rézkarcba
a sok rajzon keresztül kiérlelt Noé bárkáját, s az ana-
tómiai stúdiumai nak summáját, a Janus Pannonius
emléklapot. Bár ezek még nem kerülhettek be
a mú zeum gyűjteményébe, de több szempontból is
fontosak. Ott voltak e lapok 1971-ben a főiskolások
országos kiállításán, ahol a művészeti professzorok
felfigyeltek arra a Wieszt Józsefre, aki nem csupán
a komoly gyakorlatot igénylő technika birtokosa,
hanem azon kevesek egyike korosztályából, aki köz-
lendőjét képileg meg tudja fogalmazni, s képes lesz
a későbbiekben is valós mondandókkal közönség
elé állni. Mi sem természetesebb, hogy a főiskolán
készült rézkarcain még érezni, tusrajzból indult ki.
Szinte még viaszba karcolt szabadkézi rajzok, amik
a fémlemez kimarásával válnak alkalmassá a sok-
szorosításra. Wieszt precizitásra törekvő habitusának
igen meg felelt a rézkarc-technika, azért is, mert
módja volt az elvonult kísérletezésekre és régi-új
eljárásokat fedezhetett fel! És ma, közel négy évtized
múltán, amikor az életmű törzs anyaga egyre inkább
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hozzáférhetetlennek látszik, ez a több példányban
való előállítottság ad lehetőséget, hogy hírt adjunk
a pályája kezdetéről.
Noé partra vetett bárkája, mint óriási tetem emlé-
keztet az ember alkotta műre, an nak hasznára, de
kiszolgáltatottságára és esendőségére is. Ez a gon-
dolatsor tulajdonkép pen már húszéves korában
kiérlelődött, s végigkíséri majd az oeuvre egészét.
Egy-egy, sok tudással előállított szerkezet megadja
magát, elenyészik, mert célját vesztette, az idő
elhaladt fölötte, s a természet kitartó állandósága
egész gyorsan megsemmisíti azokat.
Az „anakreoni akt” alakjában megjelenő Janus
Pannonius pedig mintegy fölülraj zolva van ott
a verstöredékekből, tájképi elemekből már előre
„megdolgozott” lemezen, s ez a több alapozással
elért áthatás teszi érzelmileg gazdaggá, költőivé,
s már valóban grafikussá e másik ismert korai
munkáját. A háromnegyed fordulatos, egészalakos
hátakt barátjáról – természet után, á la príma
módon – készült, mintegy megörökítve reménnyel
és hittel teli saját ifjúságukat. Mi sem volt termé-
szetesebb: Wieszt diplomamunkája a művészi sok-
szorosítás lehető ségeit járta körül, a tőle elvárható
rendszerező precizitással és hallatlan esztétikai
érzékkel.
Egyéniségéhez nagyon hozzátartozott a konstruktivi-
tás felé terelő korrektúrák fi gyelmen kívül hagyása.
Konokul hitt saját természetelvű szemléletében, ami
gyakorla tilag meghatározója lett művészetének.
Olyannyira, hogy később is sokszor képes volt –
közönsége nem kis örömére – elmenni egészen egy
új biedermeier világig.1 Holott valójában Dürer tanul-
mánylapjait, Vermeer intim világát, Rembrandt grafi-
káit tartotta követendőnek és örök érvényűnek.
A földrajz tudományágaiban is otthonos művész
azután eredményesen kapcsolja össze két érdeklő-
dési körét. Egy idő után már nem annyira a termé-
szet panteisztikus ünneplése köti le, hanem
a tomboló elemi erők, a harmónia felbomlása és az
újrarende ződés. Ezen keresztül jut el a társadalmi

mozgásokig. A civilizáció nála egy hajdan cso -
daszámba menő konstrukcióban ölt testet.
Megjelennek a tengeralattjárók – immár roncs for-
májában –, a levegőt birtokló zeppelinek, repülők,
műholdak és a kétéltűek, amiknek sorsa mindig
ugyanaz: elmúlik felettük az idő, harci bevetésük
önmaguk megsemmisü léséhez vezet. A természet
feltétlen tisztelete már egy magasabb rendű gondo-
latsoron keresztül jut kifejezésre.
Még alig huszonéves, és munkássága már a kitel-
jesedés felé halad. Újat és korsze rűt hoz a hazai
grafikában – még ha megoldásában nagyon is
a klasszikus elveket követi – az 1970-es évek dere-
kán, akkor, amikor a társadalomban a „zöld moz-
galmak” szinte még az első lépéseiknél tartottak.
A magyar művészetben rajta kívül talán csak egye-
dül az ugyancsak grafikus Prutkay Péter reagál ily
gyorsan erre a korunkat meghatározó, és azóta
csak egyre sürgetőbb felvetésre!
1973-tól Miskolcon él és dolgozik. Ide nősül, itt tanít
a József Attila utcai, majd a Középszeren lévő általá-
nos iskolában, s három kislánya is ide születik.
Munkáival először a Kossuth utcában lévő Mini
Galériában szerepelt a szeretett mestere, Seres
János festőművész szervezte, egykori egri növendé-
keket bemutatandó tárlaton. Ennek méltán nagy fel-
fedezettje ő lett a nálánál korosztállyal idősebb
grafikusművészek körében. Ez akkor egy nagyon
komoly szellemi tőkének számított! Kiállíthatott az
országos Miskolci Grafikai Biennálén mint meghívott
művész, bejáratos lett műhelyekbe és műtermekbe.
Természetesen festett is. A Pedagógus Stúdióhoz
kötődve kiállítja a Szinva partját meg örökítő képét,
amit azután Ződi Imre több, róla szóló méltatásban
is úgy említ, mint a városhoz való vonzalmának
művészi megnyilatkozását. Itt kell megjegyezni,
mindez azokra az évekre – évtizedekre – esett, ami-
kor a városkép műfaja – valami oknál fogva – évti-
zedekig nem vonzotta a művészeket. Wieszt ezen
műfaj iránti érdeklődése ezért is megosztani látszott
a szakmát és a közönséget egyaránt.
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Szinte belső szükségletként csináltat egy rézkarc-
nyomó prést, ami nélkül nem érzi teljesnek magát,
majd a baráttá lett Tóth Imre festőművész közelé-
ben, a Kazinczy utca egyik bérházának használaton
kívüli, romos mosókonyhájában sikerült egy műhelyt
be rendeznie. Ezekben az években Tóth Imre is és
Wieszt József is igen elmélyülten grafikázott, és sike-
res munkáikkal egymást inspirálni tudták. Wieszt
előbb a mélynyomású sokszorosító grafika lehetősé-
geit egy-egy tájképben járja körül. Ezek közül
a Gátoldal (1977) rézmetszet, az a technika, amely-
nél a művész az alapozatlan, felpolírozott lemez be,
mint egy ötvös bevési a feketének szánt motívumo-
kat. (A javításra szinte alkalmatlan technika biztos raj-
zolást igényel, s ezért a legmagasabb szintű
sokszorosító grafikai eljá rásnak tekintendő.) Nem
véletlen, hogy rézmetszettel kezdi önálló pályáját,
hisz magával szemben mindig maximalista volt.
Ugyanakkor nem kérkedett tehetségével és megszer -
zett ismereteivel, de méltán volt arra büszke; szerette,
ha érdeklődő kollegával konzultál hatott, egy kései
reneszánsz ember benyomását keltve.
Ugyancsak alapozatlanul, á la príma dolgozik
a lemezre a hidegtű eljárás esetében. A November
(1977)2 című lap tiszta feketéi a kemény tűhegy rajzi
„sérüléseiként” kerül nek a lemezre. Azután már nem
a technikai ismeretek felelevenítésére, hanem a le -
nyűgöző jelenség megragadására kerül nála
a hangsúly, mint a Zivatar3 című igen szép alkotá-
sán. Egyre inkább már cél, s nem ürügy a természet,
s mondhatjuk azt is, már attól is több – saját érzelme-
ivel ruházza föl a látottakat. Az életmű nagyon kife-
jező munkája lesz a Part I.4 és a Part II. (1983).5

A Part I. esetében a nádassal szegélyezett ingo-
vány mélységes csendet és szorongatottságot
sugall. Ezért került két évtized múltán a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kitelepítettekről
szóló kötetére, mint e tragikus esemény hangulati

megfelelője. Érdemes megjegyezni, hogy ezúttal
az ugyancsak mélynyomású grafikának egy fes-
tőibb módszerével, az úgynevezett foltmaratás-
sal (aquatinta) él, ami a lemez viasszal történő
védő alapozását kívánja, s a porként rászitált
gyantanyomok rámelegítéssel megolvaszt ják
a viaszt, s ott szabad utat engednek a savnak,
hogy mélyedést marjanak a lemezbe. Ezúttal így
áll elő a fekete. Azaz itt az a mélybarna, amilyen
színt választva maga préseli le lemezét. Az akva-
tinta nem vonalas, inkább festői, folthatású eljá-
rás, ami még inkább hozzájárul a lágy tónusok
érzetéhez.
A másik part tengerpart. (Part II.) A víztükör lehet
békés, fodrai játékosak, mégsem feledtetik el
a hajótörés tragédiáját. S ez az ellenpontozott drá-
mai hang egyre fokozódik. A Köves táj6 űrbéli kősi-
vataga fölé boruló egységesen mélyfekete ég bolton
(vonalhálók bemarásával elérve, ami az ún. klasszi-
kus rézkarc) ott lebeg egy mindeneknél nagyobb
meteor. A szuper naturalista módon megoldott rész-
letek (rézmetszet) azt az érzetet keltik: mi is jelen
vagyunk a kozmikus térben, s részesei leszünk
a katasztrófának! 
Amikor a kortárs magyar grafikában szó kerül a réz-
metszetről, feltétlen meg kell említenünk annak
legavatottabb mesterét, Rékassy Csabát, aki ezzel
az igen magas rajzi tudást igénylő eljárással nagy-
méretű figurális kompozíciókat alkotott, s akinek
műveit a Miskolci Grafikai Biennálékon Wieszt
József is igen nagy elragadtatással tanulmányozta.
A fenséges tátrai tájak: Tátrai tanulmányok I–II.
(1983–84)7 sem emlékképek csu pán. Vajúdnak
a hegyek, a sziklaormok új formát öltenek, de lehet,
hogy ezt a képzetet a viharfelhők szertelensége
okozza? Valóság és vízió keveredik, de nem úgy
a képcsarnoki forgalomra szánt Hernád Gibártnál
(Hernád-parti táj) (1982)8 vagy a Miskolci Avas -templom

2 HOM Ltsz. 85.197.
3 HOM Ltsz. 81.98.
4 HOM Ltsz. 85.1
5 HOM Ltsz. 85.2
6 HOM Ltsz. 84.12.
7 HOM Ltsz. 85.193.; 85.194.
8 HOM. Ltsz. 84.11.



(1982)9 című lapok esetében. Lehet ezeket úgy tekin-
teni, mint amit a művész csupán a környező világ-
ból észrevett szépnek s megörökítésre méltónak
tartott. Nem nyomasztanak, mint a Partok vagy
a Köves táj, lehet, hogy idealizál? Ha erény a drá-
maiság, miért elvetendő a másik érzelmi pólus?
Wiesztben mindig is volt egy olyan belső kényszer,
hogy éljen a látvány kihívá sával. Tökéletesen képes
volt megjeleníteni egy-egy városképi toposzt, amire
az egyik legszebb példa az Avas északi oldalát
1982-ben láttató metszete (Miskolci Avas-temp lom).
Biztosak lehetünk abban, hogy akkor a templom
körüli házak bontása ott tartott, de abban is, hogy
a lelket ünneplőbe öltöztető hóeséskor úgy tapad-
nak meg a pihék az ódon templom támpillérein.
A padlástéri műteremablakból rálát Miskolc belvá-
rosára. Megihleti a tetők ritmusa és a sokféle cse-
rép színgazdagsága, a régi bérházak emberre
szabott építészeti megol dásai, az utcán zajló, moz-
galmas élet. Szép, elegáns letételű etűdöket készít
ceruzával, tussal, szénnel – de ami számunkra,
mint a város történetiségét képekben is gyűjtő
muze ológusnak igen fontos – Wieszt nagyon hite-
lesen rögzítette mindezt. A lényegre koncent ráltan
az igazról beszél. A hiánypótló lapokat 2002-ben
vásárolta meg a gyűjtemény.10 Olyan, úgymond
„nem festői” témát is képes volt műalkotás szinten
megoldani, mint az Avas-déli lakótelep épülő ház-
gyári kolosszusait, s ki hinné, hogy a villanyrendőri
cso mópontnak nevet adó, egykor a magasba
emelt fülkéről is készített rajzot!11 Vonzotta az avasi
pincékhez vezető utak romantikája, de a Magas-
hegy felőli miskolci „panoráma” is a még üzemelő
gyárakkal.12 Nagyon ismerte és szerette Miskolcot.
Az itt élőkben érezte azt a befogadókészséget, ami
az övéit, a dorogiakat is jellemezte, s akik szemé-
ben a messziről jött ember hitelét munkája képes
megteremteni.

A főiskolás évek után, 1977-ben még régi diáktársaival:
Földi Péterrel, Jószay Zsolttal, Selmeci Györggyel állított
ki Szolnokon a művelődési központban. Az azóta eltelt
évtizedek bizonyítják, egy „nagy generáció” nevelke-
dett együtt akkor Egerben, olyan nagyszerű pedagógiai
érzékkel rendelkező művész vezetésével, mint Seres
János. A velük kapcsolatban lévő többi mesternek is
köszönhető az, hogy megtanították őket saját nyelvü-
kön, saját felfogásmódjukon belül kifejezni önmagukat,
s hamar önállósulni, érvényesülni tudtak ezen igen
nehéz pályán.
Wieszt 1980-tól a Művészeti Alap tagja (ami akkor
a szellemi szabadfoglalkozású státusz megfelelője
lehetett a képzőművészeknek), és munkáival egyre
többet találkoz ni az ország legrangosabb szakmai
seregszemléin. Művei gyűjteményekbe kerülnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács vásárlással
ismeri el munkásságát. (Ezek egy ré sze a múzeu-
munkba kerül, valamint az azóta alakult Miskolc
Városi Galéria Művészeti Múzeum tulajdonába.)
Az 1982. év sorsdöntő számára. Nem kisebb egyé-
niség szavazott mellette a Derkovits-ösztöndíj
elnyerése érdekében, mint Feledy Gyula grafikus-
művész. Három évig módja lett teljes munkaerejé-
vel a művészetnek élni. Lapjaival hamarosan
felvé telt nyert a Fiatalok Stúdiójába is, majd a leg-
magasabb művészeti fórumba, a Magyar Képző -
művészek Szövetségébe. Mint idáig, ezután is az
emberi alkotás, a civilizáció he lyét, értelmét boncol-
gatja, s próbálja elhelyezni azt a természet nagy
egészében. A hang súly a leleményes, nagy, egykor
korszakalkotónak vélt találmányokra helyeződik,
s azok történetét montázsszerűen járja körül.
A tengeralattjárók vízfelszínen lebegő tehetetlen ron-
csai nem hagynak kétséget afe lől, hogy a művész az
emberiség háborúba fektetett energiáját a leghiába-
valóbb dolognak tartja. Pacifizmusa sugárzik egy tank
történetét elbeszélő grafikájáról is (Prototípus).13 Látjuk
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09 HOM Ltsz. 84.10.
10 HOM Ltsz. 2002.15.–2002.21., valamint 2002.34.–2002.39.
11 Avas-déli részlet, 1983. HOM Ltsz. 2002.39.; Villanyrendőr, 1975. HOM Ltsz. 2002.37.
12 Avas-alja, HOM Ltsz. 2002.20.; Vasgyár, HOM Ltsz. 2002.21.
13 HOM Ltsz. 85.3.
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a tervrajzot, a megvalósult, harcra kész „tökéletessé-
get”, de az óriási robajjal kí sért megsemmisülést és
az áldozatot is. Az embert, az emberiség képviselő-
jét, aki saját alkotásának csapdájába került. A kezde-
tet és az iszonyatos véget.
Szeretett, meseszerű zeppelinjein keresztül jut el
a repülőgép-tanulmányokhoz, a műholdakhoz,
a földet kémlelő, az űrt szondázó berendezések-
hez, mint korunk misztiká jához (Zeppelin tanulmá-
nyok, Észak-orosz táj).14

1984-ben egy hónapot tölt Miskolc város akkor
Szovjetunióhoz tartozó testvérváro sában, Vologdában
és annak környékén. Az éles szemű művész sok
mindent észrevett, de sok mindent tapasztalt is.
Elsősorban a hatalom mindenekfeletti erejét legyőző
emberbaráti viszonyt a hétköznapi érintkezésben,
ami az ő „túlélési stratégiáját” is igazolni látszott.
Vologdában, de már korábban Miskolcon is sokat
fényképezett és örömmel laborálta felvételeit. A két
művészi eljárásnak érezni munkásságában egy-
másra gyakorolt hatá sát, de a Cím nélkülnek15 elne-
vezett aquatinta modorú rézkarcának témáját is
a fotográfia adja. A fényképezőgép keresőjén
keresztül ábrázolja azt az ugyancsak észak-orosz
földön látott, a fényképezést tiltó táblát, ami idő
múltával értelmét veszítette, s humor forrása lett.
Erre az időszakra tehető az életmű egyik legerőtelje-
sebb alkotása, a Perspektivikus tanulmány16. Itt is meg-
van a Wiesztre oly jellemző „lebegés-motívum”, akár
a vízen vagy a légkörben mozgó szerkezetek eseté-
ben. Az ember alkotta épített világ fölött – ami teljesen
kiszorítja a természetet – mint egy repülő szőnyeg lát-
szik elillanni a táj, az örökül kapott világ! A maga nemé-
ben óriásinak számító, mintegy 30x40 cm-es grafika
hallatlan hatásos a szó legnemesebb értelmében! Mint
már a Köves tájon, most is gyönyörű, bársonyos feketé-
ket állít elő, ezüstös szürkéket ér el, tiszta vonalakat
metsz. S mindezzel, meg a témával egyaránt hosszas
töprengésre készteti nézőjét, akiben fel sem merül
a kétség a művész igazában.

A gépi konstrukcióiból, de a Perspektivikus tanul-
mányból is kiérződik Wieszt személyiségének egy
határozott műszaki beállítottsága. (Nem véletlen
akarták szülei bányászattal foglalkozó mérnöki
pályára irányítani.) Az ő esetében ez a rend- és
értelem-szeretet párosul egy hallatlan esztétikai
megjelenítő erővel. Bármilyen munkájára igaz volt
ez, dekoráció, fotó, vagy akkor is, amikor alkalma-
zott grafikai feladatot oldott meg. Miskolc VB kiadá-
sában 1987-ben jelent meg Miskolc orientáló
grafikája (INFORG grafika-sorozat 12. sz.), azaz egy
katona-perspektívában szerkesztett olyan térképe,
ahol a belváros valamennyi fundusa önállóan felis-
merhető a rajta álló építménnyel, sőt azok jellegze-
tességei is leolvashatók! Ott lebeg a város felett és
belát még a zárt kertekbe is Nem beszélve olyan
részletekről, amik nem csupán a jövő historikusait,
de a parkterve zőket is érdeklődéssel töltheti el, fel-
ismervén azon egy-egy jellegzetes növényritkasá-
got! Saját és kapott légi felvételek sokaságát
dolgozza föl szisztematikusan úgy, hogy nem egy
mechanikus szerkesztés elvét alkalmazza csupán.
Ésszerű torzításokkal kellett élnie ahhoz, hogy
a „tudottat” érzékeltetni is képes legyen. Az objektí-
vek, a műholdképek oly tökéletesek, hogy az
emberi agy által szintetizált látvány igazát nem tud-
ják azóta sem mechanikusan rávetíteni a síkra. Ezt
a hosszas szórakozást biztosító, igen szép Miskolc
városképi ábrázolást nagyon időszerű lenne újból
megjelentetni azért is, mert úgy ad hiteles képet
1987-ről, hogy azon elkülönítve érzékelteti Wieszt
a megvalósulás előtt álló épületeket (Széchenyi-
tömb, Szentpáli utca, de olyanokat is, amikre
a rendszerváltás új plázákat emelt).
Első önálló kiállítása tíz, igen munkás alkotó év után
volt (1983-ban, a Miskolc-Diósgyőri Gépgyárban).
A szakmunkások és a sajtó is igazi elismeréssel
fogadta mun káit, a rajzi megjelenítő erejét és az álta-
luk ugyancsak ismert fém megmunkálásának magas,
művészi fokát. 1984-ben a Szemere Berta lan

14 HOM Ltsz. 79.57.; Ltsz. 85.195.
15 HOM Ltsz. 85.196.
16 HOM Ltsz. 85.4.
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Középiskola kollégiumában pedig a már említett
vologdai tanulmányút során készülteket mutatta be.
Az akvarellel, ceruzával, lavírozott tollal megörökített
élményeket azután táblaképekben később feldol-
gozta. Gyűjteményünkben e ciklust a Vízparti táj
(1998)17 című kisméretű olajképe képviseli. Az or -
szágos vérkeringésben egyre otthonosabban mozgó
művész 1983-ban sikere sen szerepel a Babits Mihály
centenáriumára kiírt pályázaton. A Kép zőművészeti
Kiadó díját kapta a hat műből álló rézkarc-sorozatára.
Ezekkel szerepelt azután a szek szárdi emlékrendez-
vényen. A költő talán legfáj dalmasabb, az élettől
búcsúzó művét érzi magá hoz Wieszt olyan közel,
hogy arra grafikailag válaszolni képes (Ősz és tavasz
között).18 S már akkor is felvetődhetett volna a kér-
dés: miért éppen a nyitott kalitka rettentő magá -
nyával tudott érzelmileg azonosulni? Meghívják
kiállításra 1985-ben a Baranya Megyei Könyvtárba,
majd 1993-ban ugyancsak Pécsre, a Műhely
Galériába.
1985-ben Flach Antal szervezésében egy önálló
kiállításban összegezi – maga előtt is –, mire
jutott. A miskolci Mini Galéria ad otthont a 65
munkának, amihez precíz kata lógus, illusztrációk,
és a fiatal művészről írásos bemutató is készült
Ződi Imre megfogal mazásában. Itt mutatkozott
meg igazán, milyen erővel bír, amikor manuális
képességét a gondolat szolgálatába állítja.
Végvári Lajos professzor ekkor vásárolja meg
a múzeum számára a már bemutatott Part I–II.
című lapokat, a Prototípust és a Perspektivikus ta -
nulmányt. Ez a rendezvénye – bár akkor még
nem lehetett tudni –, de szinte búcsú attól
a várostól, amely pályára helyezte, s amelynek
szellemi közege talán még hosszú éve kig segí-
tette is. De már csak olyan alkalmi munkákra kap-
csolódott városunkhoz, mint a múzeumunk által
kiírt „ex libris kisgrafikai pályázat” (1985) – amit
meg is nyert a szép, Madarak és Fák Napját idéző
kisgrafikájával –, meg a biennálék révén, melye-
ken a rendszerváltás tragikus következményével,

mint például az ózdi, a diósgyőri üzemek fel -
számolásával foglalkozó munkái már nem kap-
tak megértést a rendezőségtől. (Cím nélkül
/Ózd/, 2000.)19

Talán itt kell megemlíteni azt is, hogy az egykori
Szent Naum kápolna 18. század ból való, közel fél
ív nagyságú felszentelési ikonjának, antimenzionjá-
nak (H. Zsefarovics) reprintjét is ő nyomta le papírra
az eredeti lemezről, ami a Magyar Ortodox Egyházi
Múzeumban látható. Alázatos munkáját ismerve
keresték fel Kőrösi Csoma Sándor díszal bumának
(Hornyánszki V. eredetijének) heliogravűr újranyo-
mására 1984-ben.20

1986-ban – egy kecsegtető lehetőséggel élve –
hagyta el Miskolcot. A Honvédelmi Minisztérium
három évre szóló pályázatát nyerte el, ami
Szentendrére szólt, és az egész család életét
megváltoztatni képes feltételeket biztosított szá-
mára, beleértve abba a lakás hoz tartozó komfor-
tos műtermet is. Tulajdonképpen szülőföldjéhez,
Do rog hoz és szeretett városához, Eszter gomhoz
közelített. De nem annyira a szentendreiekkel,
inkább az esz tergomiakkal érezte jól magát, s
ott kapcsolódott be az Esztergomi Művészek
Céhe mun kájába, aminek elnöke is volt.
A kitűnő társasági ember sok meghívást kapott
nyaranta művésztelepekre tanítani Mártélytól
Sáros patakig, Párkánytól Gemencig. Önzetlen,
segí tő, adakozó barát, aki életének hátralévő
időszakát (1989–2007) dorogi magányában
berendezett műtermében alkotván, és a Buda ka lá -
szon megtelepedett csa lád szeretetében töltötte.
Szá mos helyi és külföldi kiállításnak tett eleget.
Legfőképpen Dorogon és a környező bányásztele-
püléseken, ahol szeretettel és büszkeséggel figyel -
tek rá. Grafi káival ott volt 1983-tól a Balatoni
Kisgrafikai Bienná lékon Tihanyban, 1986-ban Lip -
csé ben a Grafikai Vásáron, de a német kapcsola-
tok keretében 1994-ben Wendlingenben és
Adelberg ben, majd Svájcban, 1996-ban Sorans-
ban, Neu chatelben is sikeres tárlata volt.

17 HOM Ltsz. 2009.31.
18 HOM Ltsz. 85.144.
19 HOM Ltsz. 2000.6.
20 Hegyi M.–Kacsán Gy. tervezőgraf.



119W I E S Z T  J Ó Z S E F

Az utolsó alkotó évtizedében talán a festés került
nála előtérbe. Sokan érdeklődtek művei iránt, gyűj-
tötték munkáit, s kívülállóként sikeres művésznek
látszott. Festményei elárulják, nagyon mély bánattal
küszködött. A Napra nap című festménye a résnyire
felhúzott redőny mögötti monotónia, vagy a sze-
métre vetett Karácsonyfa árvasága sorstragédia
erejű művek. Látogatásokra, találkozási alkalmakra
vissza-visszatér Miskolcra, de a két hűséges barát:
Kárpáti László és Kovács Bertalan 2005-ben kiállí-
tásra is visszahívja. A lillafüredi Palotaszállóban
főként grafikáiból mutat be egy kamaraanyagot, ezt
követően pedig a Miskolci Egyetemváros Tovább -
képző Intézetében szinte egy életmű-tárlata volt.
Több szinten sok-sok munka, festmény és rajz
bizonyította Wieszt József gondolattal teli, érett
művészetét. Bizony elgondolkodtató volt, hogy
Miskolc város kiállításokra szakosodott intézetei
miért mentek el közönyösen úgy e tárlat mellett,
hogy meg sem nézték azt? Talán nehéz szembe-
sülni azzal a társadalmi problémával, amit Wieszt
felvetett? A szénbányák megszüntetésével mun-

kanélkülivé vált övéivel, a zűrzavarkeltés köze-
pette a közösség javainak eltékozlásával, amit
egyéni fájdalomként élt meg? Múzeumunkba
került legutolsó munkája – még akkor is, ha az
„csak” egy csendélet – szimbolikájával nagyon
sok mindent elárul. Az asztalon maradt vörös
ceruza hegye kicsorbult, messze elveszett,
a tubusba zárt „trikolor-szín” nem képes kiszaba-
dulni! (Festő csendélet, 2005.)21

Idejekorán, hosszú vezekléssel járó fájdalmas
véget szánt önmagának. 2007. november 2-án,
halottak napján érte utol a halál.
A tehetséges, „kései reneszánsz” művész pályá-
jának csak kisebb fele kötődött Miskolchoz.
A múzeum ezt a reménnyel teli kezdetet és
a pályára állás meggyőző dokumentumait egy-egy
műalkotásban őrzi nagy szeretettel annak az utó-
kornak, amely majd messzebbről fog visszatekin-
teni ezekre a különös, ezredfordulós évtizedekre,
s kíváncsi lesz annak művészi megörökítésére is.
(Különlenyomat a Herman Ottó Múzeum Évkönyve
XLIX. kötetéből, Miskolc, 2010.)

Zivatar,
1980-as évek

21 HOM Ltsz. 2007.119.


