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2012 januárjában az a megtiszteltetés ért, hogy
megnyithattam a Kádár György festőművész szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
emlékkiállítást a budapesti Lénia Galériában.
A Lénia Galéria a művész leánya, Kádár Katalin gra-
fikusművész által alapított és fenntartott, a művész
és felesége, Túry Mária festőművész egykori budai,
Széher úti műtermében működtetett kiállítóterem,
amely a közelmúlt éveiben már számos rangos,
a magyar képzőművészet közelmúltjának és jele-
nének különböző területeit és törekvéseit feltérké-
pező bemutató színtere volt. Amikor a Kádár
György-emléktárlat megnyitója előtt megtekintet-
tem és tanulmányoztam a kiállítás anyagát, feltűnt,
hogy a képek között egy dorogi vonatkozású mű is
szerepel: a Dorogi szénbánya című, 1947-ben
készült, papírra pasztellel rögzített, 51x66 centimé-
teres méretű kompozíció. Kádár Katalintól rögtön
megkérdeztem, hogy hogyan került ez a mű a tár-
lat együttesébe, illetve, hogy nem tud-e valamit
a kép keletkezéstörténetéről, s kérdésemre meg-
lepő választ kaptam: édesapja festői hagyatékában
számos dorogi keletkezésű, dorogi témát, az egy-
kori bánya környezetét megörökítő, és dorogi mun-
kásembereket ábrázoló alkotás lelhető meg.
Azonnal riasztottam a város képzőművészetének
történetével, művészetének múltjával foglalkozó
szakembereket azzal az észrevétellel, hogy ezeket
a képeket, amelyek mindeddig nem szerepeltek
a városhoz kötődő művészeti feldolgozásokban,
sürgősen be kell mutatni Dorogon. 
A budapesti emléktárlat bezárása után néhány
hónappal, 2012 októberének első napjaiban elér-
kezett ez az ünnepi pillanat, s így egy hat és fél
évtizeddel ezelőtt lejátszódott, azonban mindeddig
szélesebb körben az ismeretlenség homályában
rejtező művészeti fejezet mozzanatai rajzolódhat-
nak meg előttünk. Kádár György festőművész – és
erről írásos dokumentumok is tanúskodnak –

1947-ben a dorogi szénbánya mindennapjainak
képi feldolgozása miatt érkezett erre a településre,
és élményeit számos késszé érlelt műben és váz-
latban örökítette meg. Hangsúlyoznunk kell, hogy
ez még nem az 1949-től megnyíló szocialista rea-
lista művészet időszaka, amikor a művészeknek
úgymond felsőbb utasításra kellett a dolgozó réte-
gek hősies munkáját lelkesítő hangvételű és propa-
gandisztikus jellegű kompozíciókban megörökí teni
– itt még minden művet művészi hitelesség, őszin -
te hang éltet. A dorogi műegyüttes súlyát és jelen-
tőségét az is aláhúzza, hogy Kádár György már
nem pályakezdő, hanem alkotóútjának érett kor-
szakában érkezett Dorogra: 35 éves volt ekkor, és
korántsem elhanyagolható művészi munkásság
fémjelezte törekvéseit, és súlyos megpróbáltatások
terhelték életútját. 
Az 1912-ben született Kádár György már az
1930-as években fontos művészeti, elsősorban
alkalmazott grafikai tevékenységet fejtett ki, majd
a vészterhes második világháborús, számára külö-
nösen tragikus idők előtt és a háború utáni újrakez-
dést követően már egyre inkább az autonóm
művészeti alkotómunka terén tevékenykedett
a később hosszú-hosszú évtizedeket felölelő mun-
kássága során, egészen a 2002-ben bekövetkezett
haláláig. A kezdeti könyvborító- és plakátterveket,
az embléma- és tipográfiai terveket követően a törté-
nelmi kényszerek szorításában az életmű kiemelkedő
jelentőségű műveivé emelkedtek láger-soro zatának
súlyos rajzai. Az 1950-es évektől önálló alkotómun-
kája mellett állami megbízásra számos közösségi
terekbe illesztett, falhoz kapcsolódó, murális mun-
kát tervezett és kivitelezett: a sgraffitók, a mozaikok,
a faintarziák és falikárpitok, a feleségével, Túry
Máriá val közösen készített pannók többek között
Budapest, Komló, Székesfehérvár, Debrecen,
Kecskemét településein, középületekben leltek ott-
honra. E munkák közül sajnos napjainkra számos-
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nak a sorsát a veszélyeztetettség vagy az ismeret-
lenség jellemzi inkább, mint a közösségi indíttatású
megóvás és értékőrzés. Azonban a művészi pályát
leghűségesebben és legplasztikusabban az alkal-
mazotti státustól és a megrendelői kívánalmaktól
mentes önálló művek, az autonóm grafikai és fes-
tészeti munkák reprezentálják. A vázlatok, az
egyedi és sokszorosított grafikai lapok, a monotí-
piák, a pasztellek, a táblaképek együttese már
a technikai sokrétűséget vizsgálva is lebilincselő:
Kádár György az eszközeit, a technikai lehetőségeit
mindig magabiztosan, bravúros könnyedséggel, az
adott kifejezés, a mondandó szolgálatába állítva
kezeli. Más és más atmoszférát sűrít az 1940-es
évek sötét, kemény kontúrokkal keretelt motívuma-
ira alapozott pasztelljeiben, mint a későbbi korsza-
kok alkotásaiban, más a színek és a vonalak
szerepe a hatvanas évek valóságidéző, de már
a stilizált megjelenítés felé tendáló olajkompozíció-
kon, mint a korábbi realista-konstruktív, vagy az
életművet megkoronázó elvont munkákon. Mind -
ezt, a kifejezésmód változásait, a stílus fordulatait,
a művészi mondandó mineműségét szépen képvi-
selik az egy-egy műfajban megalkotott, azonos
témájú alkotások: a csendéletek vagy az önarcké-
pek. És aztán ezt a változatos, számszerűségében
is hatalmas műegyüttest teljesíti ki a munkásság
utolsó nagy korszaka: a vonalak és a színfoltok
izgalmas ritmusrendszerére komponált, az organikus
motívumokból építkező absztrakt kompozíciókból
felfűződő nagy olajkép-sorozat. S ha a szemlélő fel-
méri e művészi teljesítmény sokrétűségét és válto-
zatosságát, akkor összefogó jegyeket is megjelölhet:
a konstruktív szellemiséget és az expresszív hevüle-
tet, a vonal és a szín kifejezőerejének a megidézett
konkrét valóságelemek vagy nonfiguratív motívumok
általi leleményes kibontását.
Ezek a munkásságot oly karakteresen jellemző
jegyek természetesen jelen vannak az 1947–48-as
keltezésű, dorogi keletkezésű munkákban is. Erős
kontúrokkal, konstruktív hangsúlyokkal kiemelt, sötét
tónusokkal, mély, fojtott színekkel megjelenített
bányaüzemi épületek, a föld mélyén rögzített mun-

kajelenetek sorakoznak egymás mellett, amelyek
a roppant nehéz és veszélyes munkát végzők vilá-
gáról adnak hiteles művészi tudósítást a történeti
mozzanatok, a technikatörténeti és a művészetszo-
ciológiai jellemzők megragadásán túl e közeg fizikai
valójában durva és nyers voltán túllépve, a szellemi
síkokon szintetizált, művészeti eszközökkel interpre-
tált szépségeit kifejezőn. Egykori, ma már nem
létező, vagy csak nehezen felismerhető ipari objek-
tumok mellett portréhűséggel megörökítetten meg-
jelennek a korszak munkás-hősei is, gyakran a név
pontos rögzítésével, a konkrét történetiség és
a művészi invenció összefonódásában. És a késszé
érlelt, a kimunkált kompozíciók mellett hallatlanul
izgalmas a vázlatok, a képi feljegyzések együttese,
amelynek lapjai eredendően őrzik az élmény,
a benyomás személyes és friss jellegét, s minden
mesterkéltségtől mentesen, mintegy riportszerűen
sugározzák egy avatott művész szembesülését egy
komor, sötét, kemény világgal.
E kor, e világ művészi feldolgozóinak sorában
a 2012-es emléktárlat realizálása révén egy újabb
dorogi kötődésű művészt köszönthettünk. A telepü-
léshez, bányászati múltjához szoros szálakkal kap-
csolódó művek sora tehát, Haranghy Jenő, Kucs
Béla és Gáspár Sándor e körben megszületett
munkái mellett egy újabb művész alkotásaival
bővült: Kádár Györgyével. A művész századik szüle-
tésnapja alkalmából rendezett januári emlékiállítás
kapcsán állapította meg Szeifert Judit művészettör-
ténész: „… művei átgondoltan szerkesztett, deko-
ratív és festői felületekből létrehozott kompozíciók.”
A festő alkotásait valamennyi korszakában két fon-
tos tényező határozta meg: „… a természet megfi-
gyelésén alapuló ábrázolás és a tudatosan
felépített feszes konstrukció. Így született képei
egyenként is, de összességében egész életműve
egyetlen organikus struktúra.” Ez az organikus struk-
túra, ha megkésetten felismerten és dokumentáltan
is, de mégiscsak magától értetődő természetesség-
gel illeszkedhet Dorog művészeti történéseinek
múltban lejátszódott eseménytörténetéhez, folya-
mataihoz és jelenségvilágához. 


