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Tatai kiállítások katalógusai: 1969–2000



A művészeti lexikon és az antológia – vagy képes 
szöveggyűjtemény – egyesített ismérvei és formai 
jegyei által jellemezhető, különleges felépítésű Art 
Limes-kiadványsorozat újabb lapszámait tartja ke-
zében az olvasó. A Komárom-Esztergom megyei 
települések régmúltjának és közelmúltjának mű-
vészetét, művészettörténetét az egyéni életművek 
számbavételével és dokumentum-válogatásával, 
illetve szemléjével feldolgozó dorogi, tatabányai 
és esztergomi összeállításokat követően 2015-ben 
került sor Tata városára: ekkor a XVIII. századtól 
a XX. század közepéig ívelő két és fél, három év-
század művészeti történéseit tekintettük át. Most 
ehhez az öt esztendeje közreadott kétkötetes ki-
adványhoz kapcsolódik a festői szépségű, nagy 
történelmi és művészeti múltú település jelenkori 
művészeinek, művészetének összegzése, amikor 
mintegy hatvan lexikoncímszóval és az ezekhez 
kapcsolódó szöveges szemelvényekkel és képekkel 
szeretnénk dokumentálni Tata városának művészeti 
szerepvállalását: hogy milyen jelentőségteljes 
tényező a művészek munkássága, a művészet 
a település életében napjainkban, s hogy e kisváros 
alkotói által reprezentált művészet miként van 
jelen a magyar, és az országhatárokon túli, tágabb 
művészeti színtéren. 
A Tata művészeti történéseinek közelmúltját meg-
határozó, és a jelenkorban is aktív munkásságot 
kifejtő (valamint a 2015-ben megjelent kétkötetes 
kiadvány megjelenése óta elhalálozott) képző-, 
ipar- és fotóművészek, valamint művészettörténészek, 
művészeti írók sorában a múlt század hatvanas-het-
venes éveitől a napjainkig ívelő időszakban itt 
dolgozó és dolgozott, a második világháborút meg-
előző és követő években itt született, egykor itt élt, 
és ma is a városban tevékenykedő, vagy egy-egy 

alkotóperiódusukkal, fontosabb műegyüttesükkel 
a településhez kapcsolódó csapatnyi alkotó mun-
kásságát kellett mérlegelnünk és feldolgoznunk. 
(Áttekintésünk természetesen nem lehet teljes: 
néhány művész nem kívánt szerepelni ebben 
az összeállításban, míg minden bizonnyal többen 
az adatok szétszórtsága, a hivatkozások nehezen 
elérhető volta, az eddig elvégzett kutatások hiá-
nyosságai miatt nem kerültek vizsgálódásaink látó-
körébe.) E mintegy hatvan fős művészcsapatban 
több művészgeneráció, a XX-XXI. században rendkívül 
széttagolttá és sokrétűvé vált művészeti közeg 
képviselői, számtalan alkotóterület és megannyi 
művészeti ágazat művelői vannak jelen: a mértékadó 
életműveket teremtett „nagy öregek”, az idősebb 
művésznemzedék alkotói mellett a munkásságuk 
kibontakozó-beteljesítő szakaszát élő középgeneráció 
és a mind erőteljesebben teret követelő fiatalok 
művészközössége is fontos szerepet játszik. Festő-
művészek, grafikusművészek – képgrafikusok, tervező 
grafikusok és illusztrátorok –, szobrászművészek, 
keramikusok és textilművészek, fotóművészek, 
egy-egy formatervező, belsőépítész és fafaragó dol-
gozott és dolgozik a pontos szakterület-megjelölés 
kényszerű hiányában a képzőművészeknek neve-
zettek és a művészeti irodalom művelői mellett 
Tata városában. Körükben professzionális és auto-
didakta, más megjelöléssel amatőr, vagy műkedvelő 
művészek szerepelnek, akiknek pozicionálása egyik 
esetben sem jelent esztétikai kategóriák szerinti, 
kvalitásbeli minősítést vagy megítélést, hanem 
csupán az elhivatottságra utaló különbségtételt 
jelzi. A jelenkori összkép vizsgálata során is – mint 
korábban, a 2015-ös szemle során – a néhai 
kiváló művészettörténészre, Révhelyi Elemérre kell 
hivatkozunk, aki mai érvényességgel fogalmazta 
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meg 1938-ban (A tatai piarista rendház és múzeuma 
című katalógus bevezetőjében): „Tata művészegyé-
niségei egymásra hatottak, egymásba kapcsolódtak, 
egymást ihlették meg, s mint egy nagy művészcsalád 
tagjai összeforrt közösségben éltek. Egységes és 
egészséges, harmonikus művészi szellemet terem-
tettek, ennek levegőjében éltek, s ezzel magyaráz-
hatjuk, hogy elszigeteltségükkel távol tudták magukat 
tartani a többi művészeti áramlatoktól, de ugyanakkor 
expansív erejükkel áttörve a kisváros kereteit, messze 
és hatalmas területre sugározták ki egyéniségüket, 
mintha érezték volna, hogy az elpusztult művészi 
múltnak adózva kell hivatásukat betölteni, teljesíteni. 
S ez a lüktető, beszédes művészet még ma is él, 
sajnos már csak kevésszámú emlékeinken, de 
a lelkesedők, a rajongók meg fogják érezni azt 
az emelkedett művészi légkört, amelyet Tata alkotó 
szellemei hagytak ránk örökségül.” A civilizált uni-
verzum modern vívmányai által determinált globalizált 
világ, a művészeti kommunikáció hallatlanul fel-
gyorsult, határokat és akadályokat nem ismerő té-
nyezőinek és feltartóztathatatlan hatóerőinek kor-
szakában egy kisváros által determinált egységes 
művészcsaládról, és a nagyvilágtól való elszigetelt-
ségről már nem beszélhetünk. (A változások tanú-
jaként mintegy újabb ellenpont gyanánt hivatkoz-
hatunk egy korábban itt élt és dolgozott, a Kassák 
Lajos vezetésével fellépett aktivista kör Tatán lete-
lepedett alkotójára, Schadl János festőművészre, 
aki rezignált egykedvűséggel jegyezte fel naplójában 
a két világháború között: „A csendesen álló, hallgatag 
időben pontosan ütnek az órák, és konganak a ha-
rangok. Roppant erő kell ahhoz, hogy a kisváros le-
húzó, elevenen bebalzsamozó, rohasztó atmoszféráját 
le tudjuk küzdeni és dolgozni tudjunk.”) A korábbi 
intenzív kisugárzó erő sem érzékelhető már a XX. 
században (amikor minden művésznek megadathat 
néhány percnyi hírnév), de Tata bensőséges at-
moszférája, művészeti emlékekben gazdag, a ter-
mészetet és a városi berendezkedés épített elemeit 
harmonikusan egyesítő (napjainkban egyre veszé-
lyeztetettebb) közege ma is optimális feltételeket, 
kitűnő alkotói környezetet teremt a művészeknek, 
akik folyamatos jelenlétükkel és munkájukkal mintegy 
igazolják is ezt. És nyilvánvaló, hogy olyan átható 

erejű műalkotásokat teremtő, a korszak művészetét 
meghatározó alkotók – mint a maga korában 
az építész Fellner Jakab, a keramikus-majolikagyáros 
Farkasházi Fischer-család számos tagja, vagy a fes-
tőművész Vaszary János (és számos, nagyívű mun-
kásságot kifejtő, manapság „kismesternek” nevezett 
alkotó) volt –, a közelmúltban nem tevékenykedtek 
és napjainkban nem tevékenykednek Tata városában, 
de a pezsgő művészeti élet, a település művészeti 
vonzóhatása, és számos tatai alkotó városhatárokon 
túli fellépése és jelenléte a jelenkori magyar – és 
esetenként a nemzetközi – művészet fórumain el-
vitathatatlan. A testvérvárosi kapcsolatok keretében 
Németországban és Franciaországban vendéges-
kedhetnek alkotásaikkal a tatai művészek, míg a fi-
atalok már tanulmányi periódusukban franciaországi 
és olaszországi művészeti akadémiákon gyarapíthatják 
tudásukat, építhetik ki művészeti kapcsolataikat. 
Kimagasló szerepe van a Tata városához kapcsolódó 
művészet szempontjából a művésztanároknak, 
akik az alsó- és középfokú iskolai oktatásban nap 
mint nap dolgozó rajztanárokként működnek – 
s akik számára ez bizonyos fokú egzisztenciális 
biztonságot is nyújthat –, és azoknak is, akik 
az öntevékeny művészeti szférában tevékenykedő 
pedagógusok. Nagy János festőművész a múlt 
század ötvenes éveinek első felében alapította 
meg az első művészeti szabadiskolát, illetve kép-
zőművészeti szakkört Tatán, amelynek a viszonylag 
szabad művészetoktatási keretek között működő 
utódintézménye tulajdonképpen a mai napig fenn-
maradt és funkcionál. Nagy János távozása után 
Kerti Károly grafikusművész irányításával működött 
három évtizeden át a tatai szakkör, s rendkívül 
eredményesen: számos aktív, az ő művészetpe-
dagógiai módszereivel felkészített, s tanulmányait 
a budapesti Képző- vagy Iparművészeti Főiskolán 
(ma már Egyetem) abszolváló alkotó él és dolgozik 
ma is körünkben. A Kerti Károly által megalapozott 
hagyományt – immár ugyancsak évtizedek óta – 
Lévai Ádám grafikusművész vitte, viszi tovább: 
a szakköri foglalkozásokon és a nyári művésztelepek 
során végzett munkának is köszönhetően megannyi 
művész kezdhette meg és fejezhette be a külön-
böző felsőfokú művészeti oktatási intézményekben 
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tanulmányait Budapesten és a vidéki városokban. 
Közülük diplomájuk megszerzése után számosan 
visszatértek szülővárosukba vagy pályakezdésük 
színterére, de akik máshol találták meg művészeti 
boldogulásuk lehetőségét, azok is éltetik tatai 
kapcsolataikat. 
A művészek jelenléte és munkássága mellett ko-
rántsem elhanyagolható tényező a művészeti 
közeg helyzete és az intézményi háttér, illetve 
keretrendszer. Komárom-Esztergom megyei met-
szetben megvonható az a konklúzió, hogy a múlt 
század hatvanas éveitől a nyolcvanas-kilencvenes 
évekig mintegy megyei művészeti központként 
lépett fel Tata városa: itt rendezték meg a regionális 
hatókörű visszatérő művészeti szemléket és a leg-
rangosabb művészeti kiállításokat. A rendszerváltás 
utáni három évtizedben ez a szerep visszaszorult, 
és bár történtek kezdeményezések egy-egy nem-
zetközi fórum – például a Nagy Katalin – Kovács 
István Jenő művészházaspár által szervezetett 
workshop-ok – és kiállítás-sorozatok – mint 
a Hommage à Vaszary-tárlatok – meghonosítására, 
később már csak a különböző fesztiválok és 
szemkápráztató népünnepélyek rendezvénysoro-
zatainak keretében megrendezett művészeti ese-
mények kelthettek némi érdeklődést és figyelmet. 
Fontos jelenség volt, hogy a korábbi szűkös 
kiállítási lehetőségek kissé kibővültek: különleges 
atmoszférájú kiállítási helyszínként nyílt meg 
a tatai vár törökkori bejárója – ahol a Barlang/Grot-
ta-kiállítássorozat lelt otthonra –, és új fórumként 
nyitotta meg a kapuit a Városi (vagy Gútay) Galéria, 
valamint a görög-római másolatok múzeumi mű-
együttesének Komáromba költöztetésével felújításra 

(és belakásra) vár az egykori Zsinagóga épülete 
is. Mindemellett a korábbi évtizedekben nagy 
lendülettel rendezte kiállításait – a gyűjteménye 
és tudományos-művészeti tradíciói által is rangos 
intézményként fémjelzett Kuny Domokos Múzeum 
mellett – a Magyary Zoltán Művelődési Központ 
és a Helyőrségi Művelődési Otthon is, míg az iskolák 
közül e téren napjainkban élen jár a Református 
Gimnázium MIND Galériája. 
Minden bizonnyal zavarban lennénk, ha a városhoz 
szorosabb vagy lazább szálakkal kötődő mintegy 
hatvan művész törekvései által megragadható 
művészeti összkép-jellemzőket, egyfajta tatai sti-
lisztikai arculatot kellene körvonalaznunk: az esz-
tétikai eszmények, a művészeti indíttatások, az al-
kotói szándékok, a stiláris vonzódások, a műalakí-
tásban és a kifejezésben tetten érhető megannyi 
művészeti szólam miatt alig-alig lelhetnénk közös 
nevezőre, vagy olyan vonásra, amelyet kizárólagosan 
a Tatához fűződő, a város jellegzetességeiből 
eredő, vagy azzal valamifajta elszakíthatatlan kap-
csolódást feltételező művészeti sajátosságként 
minősíthetnénk. A jelenkori tatai művészet jelleg-
zetességeit – a Révhelyi Elemér által megállapított 
korábbi egymáshoz kapcsolódás, eggyé forrt mű-
vészközösség, egység helyett – a kor globális ki-
hívásai és kényszerítő erejű tényezői következtében 
kialakult széttöredezettségben, sokszínűségben, 
sokrétűségben, sokoldalúságban, az egyéni alkotói 
utakra tagoltságban jelölhetjük meg – s mindez 
egy különleges szépségű kisváros keretei, kulisszái 
között, mély tradíciókra alapozva írja az egykor oly 
fényes időszakokat is megélt Tata (művészet)tör-
ténetének legújabb kori fejezeteit.


