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Áfra János – Tarczy Péter
A hajdúböszörményi festészet rövid története
Ha a hajdúböszörményi festészet kibontakozásának kezdeteit keressük,
meg kell állapítanunk, hogy a legtöbb mezővároshoz hasonlóan itt sem
alakulhatott ki idejekorán e tevékenység társadalmi presztízse. Ennek tudható be, hogy végül az első ismert helyi születésű, a XIX. század végén még
komolyabb ambíciókkal induló festőt, Magi Eleket (1877–1909) is jogi pályára terelték a szülei, fiatalon bekövetkezett haláláig így sajnos nem hozhatott létre jelentős életművet.
Felmerülhet a kérdés: miért állítja címével mégis ez a kiadvány, hogy
Hajdúböszörmény a festők városa? Az 1930-as évekre munkába állt egy generáció, akiknek a tevékenysége miatt elég hamar így látszhatott, a Debreczeni Újság 1934. december 25-ei számában ugyanis Kampler Kálmán és
Magi Zoltán kiállítása címmel megjelent egy írás, amiben a következőket
olvassuk: „Hajdúböszörmény minden kétségen felül a festők városa. Innen indult el útjára Káplár Miklós, ugyancsak hajdúböszörményi művész
Király Jenő és Pál Nagy Zsiga is, akiknek nevét az egész ország ismeri, és
Hajdúböszörménybe való Kampler Kálmán és Magi Zoltán, akik január 13án Debrecenben a Déri múzeumban rendezik meg kiállításukat.” A cikk
ugyan szerzői név nélkül jelent meg, de feltehetően az elsősorban alkotóként ismert Vadász Endre állt a hátterében, aki Káplár Miklós és Maghy Zoltán munkáinak máskor külön cikket is szentelt. Egy, a hajdúböszörményi
Maróthi György Általános Iskola lapjának 1996/1-2. számában megjelent
interjúban Maghy Zoltán pedig több mint hatvan év távlatából emlékezett
meg a jelen könyv címét motiváló gondolatról: „négyen-öten voltunk itt
festők. Egy debreceni újságíró meg is írta, hogy Hajdúböszörmény a festők
városa, mert Hajdú megyében, Debrecen kivételével, egy város sem tudott
annyi festőművészt felmutatni, mint Böszörmény.”
Ugyanakkor belátható, hogy az alföldi festőkolóniákhoz fogható aktivitás a XX. század elején sem alakult ki Hajdúböszörményben, ezért a XIX.
század második felétől máris fontos művésztelepi helyszínné váló Szolnok
(Aba-Novák Vilmos, Fényes Adolf) és a XX. század első évtizedének végétől erősödő Hódmezővásárhely (Rudnay Gyula, Tornyai János) történetileg
jóval meghatározóbb csomóponttá váltak, aminek a településekhez kapcsolható képzőművészeti élet későbbi kibontakozására és megítélésére is
jelentős hatása lett. A nagy Magyarország területén a legnagyobb hatású
festőkolónia Nagybányán jött létre, tagjai a plein air jegyében már a XIX.
század végén kapcsolódtak a nemzetközi áramlatokhoz. Bár a hajdúk fővárosában nem jött létre nagy festőiskola, a húszas évek végén indult hor-
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tobágyi kolónia három megteremtője közül kettő, Káplár Miklós (1886–
1935) és Maghy Zoltán (1903–1999) böszörményi festők voltak, akik – a
Nagybányához is kötődő Boromisza Tiborral (1880–1960) együtt – a síkság sajátos fény-árnyékviszonyait és tektonikáját igyekeztek megragadni,
és az alföldi pásztorélet néprajzi tekintetben is meghatározó „dokumentátoraivá” váltak.
Mivel Káplár Miklós a századelőn a fővárosban élt, Hajdúböszörmény
festészetének kibontakozása és a művészetpedagógiai tevékenység hatékonnyá válása Király Jenő (1885–1958) 1909-es ideköltözésével vette csak
kezdetét. A Kolozsvárott született akvarellista évtizedekig dolgozott a Bocskai Főgimnázium elismert rajztanáraként, több alkotót indítva el a pályán,
ő maga pedig a főváros neves kiállítóhelyein is jelen volt munkáival egyéni
és csoportos tárlatokon. Vízfestményein az alföldi táj, a hajdúböszörményi
utcák, az erdélyi hegyek, a Balaton világa tűnnek fel. Visszafogott színkezelésére a finom árnyalatok magabiztos modulálása jellemző.
A városban született festők közül az első jelentősnek tekinthető alkotó
Káplár Miklós, aki előbb hortobágyi csikósbojtár, majd pesti mészárossegéd és pincér, később pedig a Képzőművészeti Főiskola „rendkívüli hallgató”-ja – tehát munka mellett végezte festészeti tanulmányait. Rippl-Rónai
József támogatta, vendégeként a kaposvári Róma-villában megismerkedett
Medgyessy Ferenc debreceni szobrászművésszel és Rippl nevelt fiával,
Martyn Ferenccel is. A tízes évek végén már gyakran tartózkodott szülővárosában, majd végleg hazaköltözött, de később is sokszor megfordult
a fővárosban, s megismerte az írók, képzőművészek színe-javát. Móricz
Zsigmond hagyatékából került elő az írás, amelyben így emlékezik a hajdúböszörményi festőre: „Mikor e sorokat írom, előttem van Káplár Miklós
két festménye. Egyik egy pásztort ábrázol, egy hortobágyi juhászt, a másik
egy havas tájkép, a vihar által félrenyomott cserény a végtelen hófúvatban.
Ez a két kép már sok év óta áll a dolgozószobámban és mennyit beszélt
nekem. Az a pásztor, ahogy összehunyorított szemmel, a maga ódon bundájában belenéz a világba, egy egész ezeréves nemzet életét reprezentálja. Arca komor s mégis derült. Természetes viszonyban van az élettel és a
halállal. Sziklakeményen áll meg a pusztai életben, ahova beleszülte őt az
ismeretlen Erő. Érezni, hogy nem fél. Hős. Hős a maga módján, ravaszsággal kerülve meg a bajt. Abban a világban, amelyet a másik kép mutat: a
hóförgetegekkel beszántott sivatagban. Ezen a két képen a festő mindent
elmond a világról, amely szeme előtt megnyílt.”
A nagybányai festők úgynevezett neós szárnyához tartozott Boromisza
Tibor. Kísérletező, új utakat kereső korai műveit értékeli igazán a művészettörténet. Káplárral és Maghyval 1928–30 között dolgoztak együtt aktívan a Hortobágyon, ebből az időszakból származik Káplár Miklóst ábrázoló portréja. Király középiskolai tanítványa és Káplár barátja, Maghy
Zoltán szintén a Képzőművészeti Főiskolán képezte magát, miután halott nagybátyja, Magi Elek megtalált rajzai, pasztelljei hatására úgy dön-
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tött, a családi nyomás ellenére is festő lesz. Csak a főiskolás éveket töltötte szülővárosától távol, hogy ezen idő alatt Glatz Oszkár és Vaszary János
mentorálásával sajátítsa el a szakmai fogásokat, majd szülővárosában alkotott hosszú élete végéig. A hajdúböszörményi mindennapok, a Hajdúság
jellegzetességei és szépsége foglalkoztatta, s gyakran hangoztatta, hogy egy
festő csak az őt felnevelő tájat értheti és érezheti át igazán, azt a környezetet, ahová érzelmileg kötődik. A kisváros lakói körében évtizedeken át ő
volt a legközismertebb festő. A hajdúsági utcaképek, figurák, csendéletek,
a szülőföld népművészete, a természet motívumai együtt hívták létre életműve tematikus sokszínűségét.
A hajdúböszörményi képzőművészet kivirágzásában döntő szerepet
játszó Király Jenő ösztönözhette arra Pálnagy Zsigmondot (1896–1959)
is, hogy életét a két dimenzióba rendezett színek és formák világa iránt
kötelezze el. Imponáló rajztudású, a színek helyi értékét jól ismerő festőt
tisztelhetünk benne, akinek gyakran akadt nézeteltérése a Hajdúböszörményben és Debrecenben élő kollégákkal. Talán irigyelték megalapozott
sikereit, mondván, hogy sokat festett és sok variánst készített például
egy-egy témából. Tény, hogy gyakran jelenítette meg például a földeken
dolgozókat és más parasztvilágot idéző jeleneteket. Az idő ugyanakkor őt
igazolta: ma a tisztán figuralista hajdúböszörményi festők művei közül a
Pálnagy-képek a legkelendőbbek az aukciókon.
A hajdúböszörményi izraelita iskola igazgatójának fia, a tragikus sorsú
Kampler Kálmán (1902–1945) a helyi gimnáziumban Király Jenő tanítványaként fordult a festészet, Molnár István hatására pedig az irodalom és az
illusztrációk készítése felé. Életműve szétszóródott, sok műve mai napig
lappang. Bár hagyatéka egyenetlen, mégis több jelentősebbnek mondható
műve is fennmaradt. Ilyen a Hajdúsági Múzeumban található Kunszentmártoni szélmalom, a Virágos kertünk és a Nyári kertben című festménye.
A 30-as évek végén készült kertrészletei, városképei az alföldi festészet remekei közé tartoznak. Életét és művészete további alakulását a munkaszolgálat törte keresztbe.
Az első világháború törte derékba Veress Géza (1899–1970) főiskolai
tanulmányait, de akvarellistaként eljutott Észak-Afrika és Törökország
városaiba, Szingapúrba, sőt Párizsba, Rómába, Firenzébe és Velencébe is.
Harmincéves volt, amikor visszatért Debrecenbe, de a második világháborúban is szolgált. A hajdúsági tehetséggondozásban nagy szerepet játszó
debreceni Medgyessy Képzőművészeti Kör tanáraként több jelentős képzőművészünk tartja első mesterének, például a Hajdúsági Nemzetközi
Művésztelepen többször megfordult Aknay János és Ásztai Csaba. Veresst
1952-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki Békegalambot hímző lány című
művéért. Freskói többek közt a hajdúböszörményi görög katolikus templomban láthatók. Leggyakrabban a Hajdúság, a Tisza-part és a Hortobágy
világa jelenik meg tájképein, de csendéleteket is szép számmal festett. Özvegye nagyvonalú felajánlásának köszönhetően a Hajdúsági Múzeum több
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mint hatvan munkáját őrzi. Antall Péter ügyvéd, a legjelentősebb magyar
műgyűjtő nyilatkozata szerint kollekciójának az első darabja épp egy Veressfestmény volt, amit tizenhárom évesen kapott a művésztől, és ma is őrzi azt.
Király Jenő tanítványaként a helyi gimnáziumban végzett Litkey
György (1907–1975), aki kezdetben – Bartókot, Kodályt és a népi írókat követve – a paraszti élet krónikása lett, a tradíciók sajátszerű megjelenítésére
törekedett. Ezeken a korai képein a falusi élet örömei, drámái, a természet
szépsége fogalmazódik meg merész figuralista kompozíciókban, mintegy
előrevetítve a festő avantgárd periódusát, amikor érdeklődése a kubizmus,
futurizmus, expresszionizmus, foltfestészet és a montázs technikája felé
fordult. A századelőn indult hajdúböszörményi kötődésű alkotók közül Litkeynek sikerült leginkább kapcsolódnia munkásságával a festészet
nemzetközi tendenciáihoz. „Európai szinten, a legtovább jutottak nyelvén
beszélve kell a festészetben kifejeznem népemet” – fogalmazta meg célkitűzését. Műveit kiállították az indianapolisi Museum of Modern Artban, a
Fort Wayne-i Egyetem munkatársai módszeréről, képalkotási technikájáról filmet készítettek, amit oktatói anyagként is felhasználtak.
A XX. századot átszelő, de a festészet által csak részben kísért alkotók
közül kettőt még feltétlen meg kell említenünk: egyikük, Szolnoki Zoltán
(1908–1995) ügyvédként élt Hajdúböszörményben, s a hétköznapi látványt
rögzítette akvarelljein, míg a másik, Veress Ferenc (1908–1983) világhírű
feltalálóként (érdekesség: nevéhez kötődik többek közt az asztali foci szabadalma is) a fővárosba került. Veress Géza öccse a lendületi energiák festői rögzítésére tett kísérletet „vibrációs képeivel”, amelyek a gépi és humán
mozgások festés közbeni összekapcsolásával jöttek létre. Tárlatai hazai bemutatók mellett Svájcban és Kanadában is megvalósultak.
Apja tanítványaként kezdte pályáját Pálnagy Balázs (1927–2012), aki akvarellistaként szerzett magának hírnevet Hajdúböszörményben, az élénk
színek, színkontrasztok határozták meg munkáit, ehhez kiváló témának
bizonyultak a virágzó kertek, a fényben úszó tájak, ugyanakkor a téli fehér,
szürke és kék árnyalatok is gyakran megjelentek képein. A finom, szabadon hagyott felületekre építő vízfestményektől kidolgozottabb műveket
készített Huszthy Árpád (1933–2008), akivel Pálnagy Balázs témaválasztásában és színkezelésében is sok rokonságot mutat. Huszthy munkássága
nagybányaiként az ottani festészeti hagyományok jegyében bontakozott
ki. Személyesen ismerhette többek mellett Ziffer Sándort és Nagy Oszkárt.
A 80-as években került Magyarországra és egyúttal Hajdúböszörménybe,
élete végéig következetesen tartotta magát kitűzött festői programjához,
amely a természetelvűség jegyében, élénk színhasználattal társulva bontakozott ki. A lírai realizmus jegyében festi Szilágyi Elek (1933) tematikailag
gazdag, az alföldi iskola hagyományaiból építkező képeit. Általában portrék, tájak, utcarészletek, zsánerképek kerülnek ki a keze közül. Akril- és
pasztellképein meleg színekből építi kompozíciói centrumát, a hideg kolo-
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rit inkább a távlatot jelzi perspektivikus festményein. Az emlékek megidézését és a jelen szépségeinek rögzítését tartja fontos törekvésének.
Sajátos helyzetben van Bíró Ferenc (1935–1981) munkássága, hiszen
művészetpedagógiai tevékenysége sokáig eltakarta azt a jelentősnek
mondható életművet, amit szülővárosára hagyott. Bíró a tanítás és szakkörvezetés mellett elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát. A technikai
felkészültség és sokszínűség jellemezte. Képein beazonosíthatatlanságig
stilizálta a hajdúböszörményi és tokaji természeti és mesterséges környezet elemeit, a házakat, fákat, kazlakat szinte két-három színre redukálva
ábrázolta. A tatai születésű Zilahy György mellett az ő nevéhez köthető
a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 1964-es elindítása is. Magyarország
legrégebbi, minden évben töretlenül megrendezett, az UNESCO által is
hivatalosan jegyzett nyári alkotótelepén minden év júliusának első három
hetében hivatásos és amatőr művészek dolgoznak együtt, természetelvű és
az absztrakció jegyében alkotó festők egyaránt.
A művésztelepi munkába több alkalommal bekapcsolódott hajdúböszörményi születésű Prím Zoltán (1932), valamint a városhoz oktatóként
kötődő Szilágyi Imre (1941) grafikai munkáik miatt szerepelnek az albumban. Míg Prím krétarajzai mellett leginkább iparművészeti tevékenységével alkotott maradandót, Szilágyi lendületes vonalvezetésű, összetett narratívát képező sokszorosított grafikáival, meseszerű, mégis komoly hatást
keltő, felismerhető kompozícióival vált országosan elismertté.
A magyar naiv festészet egyik jelentős képviselőjeként számon tartott
Uzonyi Imre (1941–1990) művein szinte meseszerűen köszönnek vissza a
hajdúsági paraszti világ helyszínei. Munkái a kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múzeumában is láthatók. Bánszky Pál A képzőművészet vadvirágai
című kötetében is megtalálhatjuk többek közt Balázs János, Benedek Péter,
Győri Elek, Mokry Mészáros Dezső, Süli Péter társaságában. A hajdúböszörményi tanyavilág festőkrónikását betegsége helyhez kötötte, s ennek
hatására kezdett el intenzíven festeni. A gyermekkor nehéz, de önfeledt,
sokszor szertartásos eseményeit elevenítette fel több száz képén.
A Király Jenő és Király Róbert, valamint Bíró Ferenc által meghatározott
szellemiség, a képzőművészeti tudás átadásának igénye Molnár Gábor
(1955–1995) munkásságában folytatásra lelt. Maga is gyakran utalt helyi
tanáraira, miközben a főiskolai éveiben történtekre inkább csak akkor, ha
rákérdezett valaki. Műveinek különlegességévé vált, hogy a festék fényének éteresítésével titokzatos hatást keltett. A hely szelleme határozta meg
képeinek világát, annak ellenére is, hogy a kisváros által szabott keretek
szűkösek voltak számára.
A Hajdúböszörményhez csak áttételesen kötődő debreceni képzőművész, Tamus István (1953) linómetszetei többnyire sokalakos, összetett
kompozíciókat képeznek, gyakran vallási témákat idéznek fel, de groteszkséggel társulnak, többnyire egyértelmű narratíva nélkül bontakoznak ki.
Színkontrasztokra és a megfolyások szabálytalanságára, illetve a színfelüle-
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tek egymásba áramlására építő akvarelljei általában az alföldi tájak hangulataihoz kötődnek. Egry József műveinek árnyéktalanságát idézik meg Rácz
Imre (1957) „fényfestményei”, amelyek az évek alatt egyre oldottabbá és egészen éteri hatásúvá váltak. A tájelemek elmozdulása, egymásba érése, vibráló
hatása teszi különlegessé ezt a képi világot. A realista megnyilvánulásoktól
való eltávolodás, elvonatkoztatás következő szintjén vannak Magyar József
(1957) festményei, amelyek a lírai absztrakció nemzetközi áramlatainak hazai lenyomataként értelmezhetőek. Expresszív gesztusok, izgalmas részletek, ismétlődő formák, markáns vonalháló-ritmusok, kép a képben ábrázolások jellemzik Magyar munkáit. Ezzel szemben spontaneitásukkal együtt is
letisztultságot sugároznak Pálfi Gyula (1963) folt- és gesztusfestészeti inspirációkból építkező képei, amelyek kevésbé részletezőek, a művész inkább
a kompozíció egyensúlyának megteremtését valósítja meg a tiszta színekből
álló foltok és hangsúlyos, különféle vastagságú vonalak segítségével.
A Hajdúböszörményben élő festők közül az utóbbi időkben a leglátványosabb eredményeket elérő Gajdán Zsuzsa (1954) az akciófestés módszereire rátalálva kezdte el készíteni csurgatásos, montázsolt festményeit, a
véletlenszerűségek és a – hol meditatív, hol pedig kontrollált – tudati folyamatok ritmusában alkotva, később pedig a kalligrafált kézírásos szövegek,
képekbe épített kéziratok is fontos jelentéslétesítő erőt kaptak munkáiban. Fokozatosan csökkent képein a fehér dominanciája, helyette a fekete,
vörös, kék, okker, barna és arany színek váltak fontossá számára a feltörő
gesztusok kifejezésében. A szöveges elemeknek szintén nagy szerepet adó,
Berlinben élő A. Nagy Gábort (1972) nemzetközi sikerei máris a legeredményesebb hajdúböszörményi születésű festővé tették, formanyelve és alkotói gondolkodásmódja egyértelműen kapcsolódik a kortárs festői áramlatokhoz. A pop art irányzatára visszavezethető, jelenkori médiák és filmek
képkivágásaiból inspirálódó akrilfestményei korábban pixeles hatást keltő
fotóknak tűntek, újabban pedig töredékes szövegeket hordozó betűmozaikok állnak össze figurális alakokká képein. Az alakuló életműben megmutatkozó sajátos koncepció és rétegzett gondolatiság elevenen kapcsolódik
az aktuális társadalmi történésekhez, technológiai változásokhoz.
Fekete Nóra (1975) iparművész autonóm textiljeit erős gondolatiság és
oldott, festői hatások jellemzik. Munkáiba különböző korszerű anyagokat (lurex cérna, bőrhatású textília, műselyem) integrál, amelyek izgalmas
texturát képeznek. Vegyes technikával készített kollázsképei harmóniát
sugárzó érzékeny munkák. Fekete alkalmazott textilmunkái lakások ötletgazdag kiegészítői. Az albumban szereplő alkotók közt többen is vannak,
akik elsősorban a mindennapi használati tárgyak létrehozásában élik ki
kreatív energiáikat, a helyi festőcsalád legfiatalabb tagja, Pál Nagy Balázs
(1963) például alkalmazott grafikával foglalkozik.
Ha a nemzetközi vagy akár csak országos képzőművészeti folyamatok, újszerű áramlatok alakulása tekintetében nem is meghatározó, Hajdúböszörmény festészeti életének általunk belátható története akkor is gazdagnak
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mondható, s az rendkívüli dolog, hogy Sántha Antal (1952) egy személyben
vállalta a város festészettörténetének összegzését, és egy olyan gyűjtemény
összeállításának terheit, amely ma már a hajdúváros majd minden alkotójától tartalmaz munkákat, ebbe a kollekcióba és a helyi értékek felkutatása
közben megismert alkotók életébe enged betekintést ez a kiadvány.
Valamennyi kulturális hagyományokkal rendelkező település története
leírható volna a helyi művészek munkáin keresztül, hiszen a sajátos formanyelvek, tematikai sajátságok a korról kialakult képet is tükrözik, Hajdúböszörmény ilyen értelemben is a festők városa ennek a gyűjteménynek a tükrében. A XX-XXI. századi képzőművészeti folyamatok közül kevés volt igazán
gyors és jelentős hatással a helyi alkotókra, így összességében a hajdúk fővárosa megmaradt a klasszikus értelemben vett festészet bástyájának, miközben a táblakép-központúságot maga mögött hagyó kortárs irányzatok alig
éreztetik hatásukat. Egymás mellett dolgoznak itt hivatásosak és amatőrök,
művésztanárok és tanítványok. Egy ilyen összeállítás persze az előkerülő életműveknek csak a hol sikeresebb, hol pedig kevésbé erős pillanatait mutathatja meg a Sántha Antal-gyűjtemény részét képező művek reprodukcióival,
de így is segíthet felfedezni a helyi művészeti élet alakulásának jelentősebb
állomásait. Mindez sok későbbi kutatás alapanyagául szolgálhat, ami pedig
helytörténeti szempontból szintén maradandó értékűvé teszi ezt a kezdeményezést.
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Fotó: családi archívum

A. Nagy Gábor
Hajdúböszörményben született 1972. április 22én. 1998-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán, Tölg-Molnár Zoltán
osztályában. Az egyetem elvégzése után ösztöndíjasként hosszabb időszakokat töltött Párizsban, Rómában, Nürnbergben, Frankfurtban,
2005 óta Berlinben él. Pixeles festményeivel
2000-ben a Műcsarnok Áthallás című kiállításán
tűnt fel, melyet azóta számtalan egyéni és csoportos kiállítás követett itthon és külföldön is.
Alkotásai mára több jelentős céges, magán- és
közgyűjteményben megtalálhatóak. 2006-tól a pixeles festményeket a berlini tartózkodás hatására betűmozaik-festmények váltották fel.
„Munkáimban egyrészt az emberi lélek mélységei érdekelnek, a tudatalatti, vágyaink, álmaink, szorongásaink, félelmeink világa, másrészt a minket
körülvevő külvilág azon mozzanatai, amelyek hatásai a tudatalattinkban továbbélnek bennünk. Festményeimmel összefüggéseket keresek legtitkosabb
belső működésünk és életünk egésze között. Olyan atmoszféra megteremtése
érdekel, amelyben a különféle elemek saját ellentétükké alakulnak át: a bizonyos bizonytalanná, az ismerős ismeretlenné, a világos sötétté. Munkáimban
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próbálom kombinálni a személyest a személytelennel, az egyest az általánossal, ahol minden ismerős, de semmi sem felismerhető. Mivel a képi ábrázolás
részleteinek felismerése gyakran fokozott erőfeszítést igényel, a festmények
teret engednek a néző saját kreatív fantáziájának, így vonva be azt az alkotás
folyamatába. Ebben a sajátos interakcióban az alkotó képi világa a néző emlékezetének képeivel kiegészülve válik teljessé” – vallja festői felfogásáról.
Kiállításai: Párizs, Batofar [Szigethy Annával] (1999); Budapest, Stúdió Galéria (2000); Budapest, Illárium Galéria (2001); Budapest, Godot Galéria
(2002, 2004, 2008); Budapest, MATÁV Galéria (2004); Budapest, KOGART
Galéria (2010); Berlin, G96 (2011); Berlin, Café des Artistes (2013); Liechtenstein, Galerie Felicitas Singer (2013); Bréma, Galerie Artdocks (2015); Homburg Am Saar, Galerie Monika Beck (2015).
Díjak: Hermann Lipót-díj (1999); Erasmus-Socrates Alapítvány Ösztöndíja (2000); Római Magyar Akadémia Ösztöndíja (2001); Budapest Galéria –
Stadt Frankfurt am Main Ösztöndíj (2003); Kovács Gábor Művészeti Alapítvány Ösztöndíja (2010).
Alkotása: Day In Space [Egy nap az űrben] (28x80 cm, C-print, vászon, 2015)
(Az eredeti kép adatai: 140x400 cm, betűmozaik-festmény, akril, vászon, 2013)
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Fotó: Pazonyi Dóra

Áfra János
Hajdúböszörményben született 1987. április 9-én. A helyi Bocskai István Gimnázium
rajztagozatára járt, Gajdán Zsuzsa osztályába, s itt érettségizett, majd a debreceni
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola festő szakára került,
ahol 2007-ben festői képesítést szerzett.
Párhuzamosan a Debreceni Egyetem magyar nyelv és irodalom alapszakos, filozófia
minoros hallgatója lett, később ugyanitt a
diszciplináris magyar nyelv és irodalom
mesterképzést végezte el, majd pedig az Irodalomtudományok Doktori Iskola hallgatójává vált, s a kortárs képzőművészeti szövegek vizsgálata lett a
kutatási területe. Az utóbbi években az irodalmi és műkritikusi tevékenysége a meghatározóbb. Rendszeresen nyit meg kiállításokat és írásait olyan
művészeti szaklapok közölték és közlik rendszeresen, mint pl. a Műértő, a
Flash Art, a Balkon, az Új Művészet vagy az ArtPortal.
Első verseskötete Glaukóma címen 2012-ben jelent meg, a JAK-füzetek
sorozatban; a második Két akarat címen 2015-ben, a Kalligram Kiadónál.
Verseit többek közt az Alföld, a Holmi, az Élet és Irodalom, a Jelenkor közölte, továbbá több Szép versek antológiában is szerepelt már. A KULTer.hu
alapító főszerkesztője, az Alföld és a prae.hu szerkesztője. A József Attila
Kör Irodalmi Egyesület tagja, majd 2011-től elnökségi tagja.
Díjak: Europe at School kontinens-rajzverseny, II. Díj (2001); Király Jenődíj (2003); Pálnagy Zsigmond-díj (2004); Debreceni Egyetem Művészeti
Ösztöndíja (2008, 2009); Köztársasági Ösztöndíj (2009, 2011); Juhász Géza-díj (2012), Makói Medáliák-díj (2013); Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj (2013); Gérecz Attila-díj (2014); Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj
(2015).
Kiállításai: Nekem is ezer arcom van, Debrecen, Élettudományi Galéria
(2009); Aethna, Hajdúböszörmény, Művészeti Megálló Galéria (2010). Húszas évei elején csoportos tárlatokon is többször szerepelt.
Alkotása: Őstojás I. (100x70 cm, olaj, karton, 2008)

14

15

Fotó: Kovács Gábor Antal

B. Nagy Tibor Zoltán
Hajdúböszörményben született 1965. augusztus
2-án. Festőművész, animációs rajzfilmrajzoló és
tervezőgrafikus. Tanulmányait Nyíregyházán és
Debrecenben végezte rajzfilmrajzoló grafikus
szakon, ill. művészeti szabadiskolákban. Eredetileg erdész szeretett volna lenni, így a természet
iránti csodálata állandó ihletet ad számára, leginkább tájképeket, szobabelsőket, nagyméretű
csendéleteket fest, de készít aktokat, sokalakos
kompozíciókat és portrékat is. Újabb alkotásaiban meghatározó a mesei hangulatvilág, szívesen fest szürrealista képeket. 1988 óta rendszeresen kiállít. 2000-ben Hajdúböszörményben felkérték egy gyermekegyesület vezetésére, melynek
célja a gyermek és fiatal tehetségek támogatása. Munkái megtalálhatók:
magyarországi, német, svájci, olasz, belga és orosz magángyűjteményekben.
Kiállításai: Tokaj, Vasutas Művészkör (1989); Tokaj, Nemzetközi Kiállítás
(1990, 1995); Debrecen (1990-től több helyen és alkalommal); Nyíregyháza (1991); Badacsony, Badacsonytördemic, Keszthely (1992); Balatonboglár
(1994); Hajdúböszörmény (2000).
Díjak: Tokaji Nemzetközi Kiállítás Különdíja; Külföldi Alapítvány Különdíja; Mese és Sci-fi Alapítvány Díja.
Alkotása: Hajnali koboldzenész (103x83 cm, olaj, farost, 2010)
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Fotó: családi archívum

Balla Erika
Hajdúböszörményben született 1975. június 21-én. Középiskolai tanulmányait a helyi
Bocskai István Gimnáziumban folytatta, ahol
rajztanárától, Gajdán Zsuzsától tanult rajzolni, festeni, közben a debreceni Medgyessy
Képzőművészeti Körben képezte magát. Később a Pécsi Egyetem Művészeti Karán rajz,
vizuális nevelés és festő szakokon diplomázott, majd a müncheni Képzőművészeti Akadémián tanult festészetet és designgrafikát.
2000 óta Budapesten él. A festészet mellett
alkalmazott művészeti területen dolgozik, hazai és nemzetközi cégek számára készít illusztrációkat, termék- és cégarculatokat, csomagolásokat és
egyéb grafikai anyagokat. Hosszú évekig ezek a munkái kötötték le az idejének és az alkotói energiáinak nagy részét, viszont az utóbbi időben átrendezte élete prioritásait, és újra a festészetre helyezi a hangsúlyt. 2001 óta tagja a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
Kiállításai: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és
Közösségi Ház (1997); Pécsvárad, Vár Galéria (1997–98); Pécs, Dóm Galéria (1997); Pécs, Közelítés Galéria (1998); Zalaszentgrót, Művelődési Ház (1998); München, Galerie Mövenpick am Stachus (1998); München, Galerie Audi Hirschauer (2000); München, Galerie der Pharma
Klinge Medikamentenfirma (2000); München, Galerie der Pharma Klinge
Medikamentenfirma (2000); Regensburg, Mercedes Salon (2000); Budapest, Budatétényi Galéria (1999); Budapest, Margitszigeti Thermal Galéria
(2001); Budapest, Erzsébetligeti Színház (2015).
Alkotása: Virágcsendélet (48x33 cm, pasztell, karton, 1996)
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Fotó: családi archívum

Barcsa Pál
Debrecenben született 1956. október 8-án, festőművész, tanár. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban érettségizett rajz
szakon 1975-ben, ahol tanára Bíró Ferenc volt,
majd Nyíregyházán szerezte meg rajz szakos
diplomáját a Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán. Egykori hajdúböszörményi tanára,
Székelyhidi Ágoston hatása alatt alakult sajátos művészegyéniséggé. A Művészeti Vizuális
Nevelés Galériájának első művésztanára lett.
Kezdetben leginkább az Alföld által ihletett tájképeket és portrékat, később pasztellel csendéleteket és figurális képeket, aktokat készített.
A portréképeire sajátos színkavalkád jellemző,
visszafogott hangulat érződik a csendéletein, nagyméretű vallási témájú festményeket,
különleges cserépsorozatokat is festett. Alkotásain felfedezhetőek azok a
„nyomok”, melyek egykori tanára, Bíró Ferenc stílusát is meghatározták.
Munkáival egy-egy téma auráját, belső harmóniáját keresi. „Az emberi lét és környezet kifejezése, sokoldalú művészi igazságának vallomása
rejlik egy-egy ecsetvonása mögött, s ezek összességében” – fogalmaz dr.
Koós Judith. Rendszeres résztvevője a Mártélyi Országos Képzőművészeti
Tábornak. Egyik alapítója az 1980-as években Tatán megalakult Horizont
képzőművészeti csoportnak. Képei számos hazai és külföldi magángyűjteményben megtalálhatóak.
Kiállításai: Budapest, Esztergom, Tatabánya, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Dunaalmás stb. A 2006-os debreceni kiállításának bevételét a Paripa
Csárda újjáépítésére ajánlotta fel. Visszapillantás címmel Tatán a Magyary
Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központban 2006-ban volt kiállítása.
Munkáit láthatta még a közönség pl. a Szegedi Téli Tárlaton és a Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlaton is.
Díjak: Több Nívódíjjal jutalmazták munkásságát.
Alkotása: Történelem (70x50 cm, olaj, farost, 1997)
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Fotó: családi archívum

Benke Sándor
Hajdúböszörményben született 1956. március 12én. Sokoldalú ember: vasesztergályos szakmájából
eredően fali- és állóórákat készít, olajképeket fest
és rajzol. A rajzolást még általános iskolában Bíró
Ferenc tanára kedveltette meg vele. A festészettel
1980 körül, honvédségi szolgálatának ideje alatt
került kapcsolatba, de külön nem tanulta. Közvetlen példaképe nincs. Maghy Zoltán festőművész
hatására kezdte rendszeresebbé tenni festészeti
munkáit, leginkább önmaga örömére és időtöltésből. A megfestendő témákat esetenként az interneten található képekből veszi, de mára már sok önálló elképzelés alapján
született alkotása is van. Kiállításokon általában a maga készítette régi típusú faszekrényes órákkal együtt állítja ki festményeit.
Kiállításai: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2004); Polgár, Ady Endre Művelődési Központ (2005); Józsa,
Művelődési Központ (2005); Tiszacsege, Művelődési Központ (2005); Hajdúdorog, Görög Demeter Városi Művelődési Központ (2010); Balmazújváros, Városi Művelődési Központ [Takács Lászlóval] (2012).
Elismerései: Orosházi Képzőművészeti Pályázat, I. Díj (2005).
Alkotása: Bársony-ház (50x70 cm, olaj, farost, 2009)
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Fotó: családi archívum

Bertalan Ferenc
Hajdúböszörményben született 1957. április 19én. A rajzolással és festéssel már általános iskolás korában elkezdett foglalkozni. Tanára Bíró
Ferenc volt, aki megkedveltette vele a festészetet. Ez jelentette számára az alapot. Tizennégy
évesen bekapcsolódott a Debreceni Medgyessy
Ferenc Képzőművészeti Kör munkájába. Itt Bíró
Lajos, Topor András, Török Anna, Kapcsa János
és Félegyházi László voltak hatással fejlődésére.
1972 és 1980 között a hajdúnánási, 1980 és 1982
között a berettyóújfalui művésztelep résztvevője
volt. Kapcsolódott további művésztelepek munkájához is. Közreműködésével 2006-ban újraéledt a hajdúnánási művésztelep, amelynek jelenleg művészeti vezetője. 2006-tól állandó résztvevője az ustroni művésztelepnek
Lengyelországban. Tanulmányúton vett részt többek közt Olaszországban,
Spanyolországban és Görögországban. 2015-ben meghívást kapott Japánba, a Tayamai Nemzetközi Művésztelepre. Munkái között megtalálhatók
tájképek, de szívesen alkot modern stílusú olajképeket is, továbbá színes és
fekete-fehér grafikákat. 2014 óta tagja a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének. Munkái megtalálhatóak Európa valamennyi országában,
valamint az USA-ban és Ausztráliában is.
Kiállításai: Önálló tárlatai voltak Hajdúböszörményben (1973, 1976); Hajdúnánáson (1973 és 2012 között 20 alkalommal); továbbá Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Tiszavasváriban, Nádudvaron, Lublinban és az
ausztriai Voralbergben is. Ezeken túl számtalan csoportos kiállításon is részt
vett. Közös kiállítása volt Szász Endrével és más neves festőművészekkel.
Alkotása: Éjjeli párbeszéd (50x70 cm, olaj, farost, 2014)
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Fotó: Hajdúsági Múzeum

Bíró Ferenc
Hajdúböszörményben született 1935. december 5-én.
Festő és grafikus. Első művésztanárai Király Jenő és
Király Róbert voltak, akik
rajzra, festészetre ábrázoló geometriára és művészettörténetre oktatták.
Az Egri Tanárképző Főiskolán Jakuba János és
Bíró Lajos növendékeként
tanult, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán pedig 1969-ben szerzett oklevelet. Közben a bajai és tokaji, valamint a tiszacsegei művésztelepeket
látogatta. 1958-tól vett részt egyéni és csoportos kiállításokon itthon és
külföldön. Alapító tagja volt a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek. A
hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán tanított.
Kedvelt technikája az akvarell, a gouache és az olaj voltak. Témavilága
könnyen leírható: a folyópartokat, házakat, fákat szerette megjeleníteni.
Leginkább Hajdúböszörmény, a Hajdúság, az Alföld, a Tisza tájai ihlették
alkotásra. Az egyébként szűkszavú, halk beszédű ember a festészetében
volt kitárulkozó. Az élet mindössze jó két évtizednyi aktív alkotóidőt adott
számára. E kevés idő alatt is jelentős számú (mintegy nyolcszáz) alkotást
hozott létre. Tanítványai közül nagyon sokan választották a rajztanári pályát és többen profi művészekké váltak. 1981. június 25-én halt meg szülővárosában.
Emlékének a hajdúböszörményi születésű tanítványa, Horváth Tibor
szobrászművész által készített portré állít emléket, amit egykori munkahelyén, a mai Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának udvarán találunk.
Kiállításai: Első egyéni tárlata: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (1962). Csoportos kiállításai: Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (1963); Debrecen, Medgyessy Terem (1964); a
70-es évektől kevés tárlata volt. Emlékkiállításai: Tokaj (1985); Hajdúböszörmény (1986).
Díjak: Káplár Miklós-díj (1976).
Alkotása: Ház a fa mögött (60x40 cm, olaj, karton, é. n.)
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Fotó: családi archívum

Bíró László
Hajdúböszörményben született 1945. május 25én. Festőművész, keramikus. Mezőgazdasági
technikumot végzett, majd Debrecenben egy
könyvesboltban dolgozott. Fiatalon kezdett el
festeni bátyja, Bíró Ferenc festőművész hatására. 1962-ben már Debrecenben, a Déri Múzeumban rendezett csoportos kiállításon vett
részt gimnáziumi tanulóként. Képzőművészeti
szakkörökben, művésztelepeken tanult rajzolni, festeni és szerkeszteni. 1964-ben alapító
tagja lett a Hajdúsági Művésztelepnek. Nagy
kihagyásokkal festett, majd érdeklődése a kerámia felé fordult. Jelenleg az
Őrbottyáni Református Egészségügyi Gyermekotthonban vezet terápiás
foglalkozásokat. Munkái az itthoni református közösségeken túl Hollandiában, Németországban és Franciaországban is ismertek. Élete legnagyobb
kihívásának és céljának az autizmusban szenvedő gyerekek életének a
megértését és segítését, a velük való törődést tartja.
Kiállításai: Hajdúböszörmény (első kiállítása: 1968); Fehérgyarmat, Városi Kiállítóterem (csoportos, 1996); Szentendre, Pest Megyei Könyvtár
Galéria (1997); Fót, Vörösmarty Művelődési Ház (1997); Debrecen, Gábor
Dénes Középiskolai Galéria (1998); Váckisújfalu (2012); Csomád (2013).
Alkotása: Fás táj viharban (26x18 cm, akvarell, papír, é. n.)
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Fotó: Horváth Tibor

Bói István
Berettyóújfaluban született 1964. november 25-én.
Grafikus, festő, restaurátor. Gyerekkorától kedvenc
időtöltése a rajzolás és festés. Általános iskolai rajztanára Hajdú Endre volt, később jelentkezett a Bíró
Ferenc által vezetett szakkörbe, akihez korai halála miatt kevés ideig járhatott. Példaképként tekint
vissza Molnár Gábor és Fekete János festőművészekre, akiknek az ösztönzésére a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányait. Bényi
Árpád csoportjába került, akitől a festészet technikáját, a műalkotások megértését sajátíthatta el.
A tanári képesítést nem szerezte meg ugyan, de művészi pályán maradt.
Előbb a Hajdúsági Múzeumban segédrestaurátoraként dolgozott, közben
öt évet tanult a Képzőművészeti Egyetem papír-, bőr- és tárgyrestaurátori szakán. Megszerzett ismeretei alapján az vált a céljává, hogy ötvözze a
grafika és a festészet hagyományos és eddig nem alkalmazott technikáit.
Jelenleg szabadúszóként alkot és restaurál.
Kiállításai: Hajdúböszörmény, Bocskai István Gimnázium Galéria (1982);
Hajdúböszörmény, Hajdú You Do Klub Galéria (1992); Hajdúböszörmény,
Kulcsár Galéria (1997); Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2005); Hajdúböszörmény, Kotta Fesztivál (2006);
Hajdúböszörmény, Tevékeny Szeretet Közössége (2009).
Alkotása: Metszet és nyomat (2x33,5x22 cm, színezett linómetszet, 2015)
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Önarckép

Boromisza Tibor
Bácsalmáson született 1880. március 8-án. Festő
és szobrász. Katonatiszti pályáját feladva, autodidaktaként kezdte a festészetet. 1902-től Ferenczy
Károly nagybányai szabadiskoláját látogatta, ahol
először részesült szakszerű képzésben. Nagybányán élt 1904-től 1914-ig, mialatt jelentős alkotásait hozta létre. Közben 1905-ben Iványi Grünwald Bélával és Maticska Jenővel Rómába utazott
tanulmányútra, 1906 telén pedig már a párizsi
Colarossi Akadémián tanult. Szorgalmasan rajzolt és szobrokat mintázott. A szintén nagybányai
iskolához tartozó Réti István is tanította. 1908-ban részt vett a Balatoni Festőtelep alapításában is.
1921–27-ben Szentendrén dolgozott és kísérletet tett egy művésztelep létrehozására, 1928–29-ben pedig Káplár Miklóssal és Maghy Zoltánnal megalapították a Hortobágyi Kolóniát, ami az első hortobágyi festőtábor volt.
Hármasban bebarangolták Észak-Magyarországot, tanulmányozták a hortobágyi pusztát és az ott élő pásztorok, juhászok és csikósok öltözetét, használati tárgyait. Képeiket rovásírással írták alá. Boromisza Tibor azért ment a
Hortobágyra, hogy a puszta nagy álmodójaként megteremtse annak sajátos
festői nyelvét. Boromisza a Hortobágyon friss szemléletű életképeket festett, s valamelyest eltávolodott a nagybányai stílustól. A kolónia – köztük a
böszörményi Káplár Miklós és Maghy Zoltán – válogatott képeit 1928-ban a
Nemzeti Szalon tárlatán mutatták be. Végül Szentendrén telepedett le, ahol
élete végéig élt és alkotott, 1960. január 8-án itt érte a halál.
Kiállításai: Budapest, Könyves Kálmán Társulat Szalonja (1906, 1914);
Nagybánya, Budapest és vidéki kiállítások (1906); MIÉNK rendezvényei
(1907–08); Budapest Művészház (1909, 1913); Nagyvárad (1920). Gyűjteményes kiállítások: Helikon; Belvedere; Nemzeti Szalon (1922-től). Emlékkiállításai: Szentendre, Ferenczy Károly Múzeum (1962); Hajdúböszörmény,
Hajdúsági Múzeum (1977); Magyar Nemzeti Galéria (1980); Miskolc, Miskolci Galéria (1995); Budapest, Óbudai Kulturális Központ (2010).
Alkotása: Tájkép (30x38 cm, akvarell, papír, 1920-/30-as évek)
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Fotó: családi archívum

Böszörményi-Kovács Gábor
Nagyháton született 1932. július 13-án, de Hajdúböszörményben anyakönyvezték, szülei is
hajdúböszörményiek voltak, 14 éves koráig itt is
élt. Debrecenben, a Faipari Szakközépiskolában
érettségizett, később Budapesten faipari kisüzemet alapított. Barokkos, egyedi stílbútorokat gyártott például Puskás „Öcsi”-nek. Közben
rendszeresen festett. 1956-ban fejezte be a Képzőművészeti Főiskolát rajztanár és festőművész
szakon. Mesterei Pór Bertalan, Barcsay Jenő és
Bernáth Aurél voltak. Rendszeresen járt haza
Hajdúböszörménybe, nyaranta sok időt töltött ott. Gyakran festett együtt
Maghy Zoltánnal és Pálnagy Zsigmonddal. 1961-ben Sukarno, Indonézia
elnöke megvásárolta több alkotását, köztük a Híres íjászt. 1968-ban meghívást kapott Marokkóba, Fahid herceg unokahúgáról gyöngyházragyogású,
nagy reprezentatív portrét festett, majd a herceg felkérésére a Sivatagi őrjárat című képet is elkészítette. 1969-ben a New York-i Geller Galéria megvásárolta a Lóverseny című képét. Több magyar és marokkói múzeum és
közintézmény őrzi műveit. Jelenleg Gyöngyösön él.
Kiállításai: Bécs (1966); Los Angeles (1966); Budapest (1967, 1971, 1977,
1978, 2002); Genova (1972); New York (1973, 1982); Debrecen (1979); Gyöngyös (1995; 1996, 1999, 2002).
Alkotása: Utcarészlet (47x61 cm, olaj, farost, é. n.)
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Fotó: családi archívum

Bújdosó Mária
Hajdúböszörményben született 1980. április 10-én. Művésztanár. A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola alkalmazott grafika szakán érettségizett, diplomáját pedig
2003-ban a Nyíregyházi Főiskola alkalmazott grafikai specializációján, rajz és vizuális kommunikáció tanári szakon szerezte
meg. 2009-ben a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen vizuális nevelőtanár, művészeti
rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanárként végzett.
2003 és 2012 között Budapesten élt, ahol grafikát, festészetet és vizuális
kultúrát tanított művészeti iskolákban és gimnáziumban, valamint vizuális
tréning tehetséggondozó foglalkozásokat vezetett. A budapesti évek alatt
betekinthetett a Fővárosi Képépítő Stúdió működésébe, és résztvevője volt
a Fonyódhoz tartozó Alsóbélatelepen rendezett nyári művésztábornak, az
egyetem Tihanyi Művésztelepének, majd 2015 nyarán az Ajaki Nemzetközi
Képzőművészeti Alkotótábornak. Szülővárosába való visszaköltözése óta
egy művészeti iskolában dolgozik művésztanárként. „Leginkább a mikromakro, rész-egész viszonya és kölcsönhatásuk foglalkoztat” – mondja alkotói hitvallásáról.
Kiállításai: Vizuális Tanszékek Országos Kiállítása, Budapest (2001);
Caran d’ Ache pályázati kiállítás, Nyíregyháza (2002); Művésztanárok kiállítása, Budapest, Óbudai Művelődési és Kulturális Központ, San Marco
Galéria (2004–2009); Budapest, Békásmegyeri Közösségi Ház (2008); 26
éves a Festő és Képépítő Stúdió, Budapest, Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (2009); A Tihanyi Művésztelep kiállítása, Tihany
(2009); Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat, Debrecen (2009-től rendszeresen); Corvin Művész Klub pályázati kiállítás, Budapest, Corvin Művelődési
Ház-Erzsébetligeti Színház, Corvin Galéria (2011); Cím nélkül, Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2015).
Alkotása: Epitomé (64x39 cm, vegyes technika, papír, 2013)
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Fotó: családi archívum

Csóka Ágnes
Hajdúböszörményben született 1981. április
18-án. A Bocskai István Gimnázium rajztagozatán érettségizett, majd 2002-ben diplomázott a Nyíregyházi Főiskola rajz és vizuális
kommunikáció tagozatán, alkalmazott grafika specializáción. Másoddiplomáját az Iparművészeti Egyetem vizuális- és környezetkultúra szakán, textil szakirányon szerezte. Nyolc
évet töltött tanári pályán. Alap- és középfokú
intézményekben egyaránt gyakorolta a pedagógushivatást. Tanított többek között a hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképző Iskolában, a Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskolában és a Debreceni Művészeti Akadémián.
Képeinek témáit leginkább a szülővároshoz köthető hangulatok, élmények, gyermekkori emlékek és a magyar népi kultúra határozzák meg. A
Hajdúböszörményben szerzett gyermek- és felnőttkori élmények, emlékek, hangulatok és érzések inspirálják. Stílusát egyszerűen „mezővárosi romantika”-ként emlegeti. Ilyen témájú alkotásai pl.: Útszéli feszület, a Padlás vagy a Gyöngytyúk. Könyvillusztrációkat is készít, ezek többek közt a
Természeti örökségünk – Hajdúböszörmény város természeti értékei (2000)
vagy a Hortobágy a világörökség része (2004) című kötetekben találhatók
meg.
Kiállításai: Egyéni tárlata még nem volt. Csoportos kiállításai: Debrecen,
DOTE Galéria (2004); Mesterek és tanítványok, Hajdúböszörmény, Sillye
Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2006); A Tájképfestő műhely
tárlata, Hajdúböszörmény (2007); 400 éve hajdúváros hajdúböszörmény,
Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
(2009).
Alkotása: Pipacsok a sínek mellett (60x40 cm, olaj, farost, 2009)
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Fotó: családi archívum

Csóka Imre
Hajdúböszörményben született 1954. március
8-án. Műszaki és szociálpedagógusi végzettséget
szerzett. Festészettel fiatalkora óta foglalkozik.
Mestereinek Bíró Ferencet és Maghy Zoltánt tekinti. Az 1980-as és 90-es évek elején nyaranta a
Mártélyi Alkotótábor munkájában vett részt, ahol
Hézső Ferenc, Holler László és Fodor József irányítása alatt örökítették meg a hódmezővásárhelyi tanyavilág és a Holt-Tisza hangulatát. Képein
maga és mások örömére igyekszik rögzíteni a böszörményi táj évszakonkénti változatosságát, az
itteni emberek hétköznapjait, örömeit, továbbá folytonosan változó természeti és épített környezetük értékeit. Képei megtalálhatók magángyűjteményekben többek között Németországban, Norvégiában, Finnországban,
az Egyesült Államokban és Ausztráliában.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Budapest, Tungsram (1986); Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (1992). Csoportos tárlatok: Győr (1987); Nagykanizsa (1988); Hódmezővásárhely (1988);
Debrecen (1989); Hajdúböszörmény (1990); Hódmezővásárhely (1990).
1990 óta alkotásai alkalomszerűen jelennek meg, leginkább helyi csoportos kiállításokon.
Díjak: Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat Különdíja (1989).
Alkotása: Ősz a mártélyi pusztán (50x65 cm, olaj, farost, 1990)
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Fotó: családi archívum

Elek Ágnes
Hajdúböszörményben született 1984. július 25én. Textiltervező, rajz és vizuális kommunikáció
szakos tanár. A Bocskai István Gimnázium rajztagozatán végzett 2003-ban. Gajdán Zsuzsa tanára
biztatására a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Karának rajz és
vizuális kommunikáció szakán tanult tovább. A
főiskola alatt számos művészi kifejezésformát kipróbált, az alkalmazott grafikától a festészeten és a
fotózáson át egészen a látványtervezés elsajátításáig. Az itt töltött évek alatt ismerhette meg Aranyosi Zsuzsanna textiltervezőt, akinek a hatására jelentkezett a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem vizuális- és környezetkultúra tanári, majd ezt követően
divat- és textiltervező szakára. Két alkalommal, 2003-ban és 2012-ben vett
részt a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájában. Jelenleg alkalmazott textiltervezéssel és múzeumpedagógiával foglalkozik.
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Kiállításai: V. Bodrogolaszi Alkotótábor kiállítása, Hajdúböszörmény
(2001); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 40. zárókiállítása, Hajdúböszörmény (2003); Magyar Kultúra Napja, Hajdúböszörmény (2007); IV.
éves rajz szakos hallgatók zárókiállítása, Nyíregyháza (2007); IX. Bodrogolaszi Alkotótábor, Hajdúböszörmény (2009); Hajdúsági Nemzetközi
Művésztelep 47. zárókiállítása, Hajdúböszörmény (2010); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 48. zárókiállítása, Hajdúböszörmény (2011); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 49. zárókiállítása, Hajdúböszörmény (2012);
MOME Diploma, Budapest, Ponton Galéria (2013); A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kiállításai, Nagyszalonta, Kolozsvár, Lendva, Nyíregyháza,
Budapest (2014).
Díjak: MAGas művészeti pályázat, III. hely (2012).
Alkotása: Úton hazafelé I-III. (3x19X15 cm, akvarell, papír, 2010)
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Fotó: Horváth Tamás

Fekete János
Hajdúböszörményben
született 1953. január
16-án. Bíró Ferenc egyik
kiemelkedő tanítványa.
A nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát rajz-földrajz szakon. A főiskolás
évek alatt és azt követően is több alkalommal
részt vett a tuzséri alkotótelep munkájában és kiállításain. Tanulmányainak befejeztével Pocsajban
általános iskolai tanárként dolgozott. 1978 óta a helyi Óvóképző Főiskola,
vagyis a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának
adjunktusa. Ebbéli szerepében a vizuális nevelésben rejlő lehetőségekkel
ismerteti meg az iskola hallgatóit.
Főleg olajjal és akvarellel dolgozik. Festményei gyakran utalnak az
elmúlásra, a valaha élt emberek emlékének megörökítésére, a sok évtizede pusztuló építmények, tárgyi emlékek megőrzésére. Ritkán állít ki,
pedig ezt tartja a művésztanárok fő publikálási lehetőségének. 1983-tól
vesz részt a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájában, és annak
zárókiállításain gyakran láthatók képei. Egykori tanára, Bíró Ferenc halála
óta vezet iskolai és városi rajzszakköröket. Hajdúböszörményben a Magyar
Festészet Napján „akciófestés” keretében született alkotások zsűrizésében
évek óta szerepet vállal.
Kiállításai: 1976 óta állít ki, pl.: Hajdúböszörmény, Óvóképző Intézet
(1983); Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Ház (1985, 1991, 2001); Debrecen, Gábor Dénes Galéria (2005); Hajdúnánás, Iskola Galéria (2005). Sok csoportos tárlaton is szerepeltek művei, többek között: Debrecen, Szarvas, Kaposvár kiállítóhelyein, illetve a budapesti
Ernst Múzeum és a Műcsarnok tárlatain, de Mexikóban és Belgiumban is.
Alkotása: Templomkert (40x50 cm, akril, vászon, 2013)
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Fotó: Horváth Tamás

Fekete Nóra
Debrecenben született 1975.
november 22-én, textilművész. Fekete János művésztanár leányaként korán érdekelni kezdte a vizuális művészetek sokszínűsége. A
Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola textil szakán
érettségizett, majd 1996 és
2001 között a Magyar Iparművészeti Egyetemen textiltervező iparművésznek tanult, s itt szerez diplomát. 2001-től tagja a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Nyíregyházi stúdiójában az alkalmazott textil több formája – lakáskiegészítők, ruhák, paravánok – mellett egyedi textilképei is megtalálhatók, kollázsai, akvarelljei,
textilapplikációi és speciális nyomóeljárással készített kompozíciói is ismertek.
Jelenleg Nyíregyházán él és projektkoordinátorként dolgozik cégénél és
az alapítványánál. Grafikai tervezéssel, cégek, kiállítások arculattervezésével, kiadványok szerkesztésével foglalkozik.
Kiállításai: Önálló tárlatok: Nyíregyháza, Galéria 1-3 (2009); Wearable
Art Fashion Show, Toronto (2012); Átmenetek, Művészetek Háza, Gödöllő
(2015); Nyíregyháza, Nyíregyházi Városi Galéria (2015). Csoportos tárlatok:
16. Magyar Textilbiennále, Szombathely (2000); I. Szalag Kiállítás, Gödöllő
(2000); I. Textilművészeti Triennnálé, Szombathelyi Képtár, Szombathely
(2003); A gőz mégis marad, Textilmúzeum, Budapest (2004); Nemzetközi
Kerámia Stúdió, Kecskemét [Lakatos Pál Sándorral] (2005); Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklósi Városi Galéria [Lakatos Pál Sándorral] (2006);
Budapest, Művész Pince, Platán Galéria (2007); A Bárka, Kecskemét, Erdei
Ferenc Művelődési Központ (2007); Craft&Design, Budapest, Magyar Iparművészeti Múzeum (2008); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2015).
Díjak: Accademia di Belle Arti di Roma Ösztöndíj (2000–2001); Hajdúsági
Nemzetközi Művésztelep Nívódíja (2015).
Alkotása: Böszörményi utcarészlet (27x33 cm, akvarell, papír, 2009)
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Fotó: Horváth Tamás

Fodor Katalin
Hajdúböszörményben született 1942. szeptember
21-én. Érettségi után Esztergomba költözött, és ott
dolgozott, közben elvégezte a közgazdasági technikumot, majd Budapesten élt. A hajdúböszörményi Egyesült Izzó Gyár beindulásakor visszatért
szülővárosába. Korábban a varrásban találta meg
örömét, de szülei elvesztése után – mintegy tizenöt
éve – a festészetben lelt nyugalmat. „Továbbra is a
magam, családom és a barátaim örömére festek” –
vallja festői céljáról. Választott témáiban közel áll
hozzá a paraszti életforma. Szívesen fest fákat, virágokat, állatokat. Oláhné Katona Irén hajdúböszörményi festő jelentős
bátorítást adott neki az alkotómunkához. 2011-ben elvégezte a Festőtanoda
olajfestészet előkészítő kurzusát.
Kiállításai: Első önálló kiállítása 2007-ben volt Hajdúböszörményben.
További kiállításai: Görbeháza (2008); Debrecen, Gábor Galéria (2008);
Debrecen, Nyugdíjas Szövetség kiállításai (2008); Hajdúnánás (2008);
Hajdúböszörmény, Kertész László Városi Könyvtár (2009, 2014); Hajdúhét
csoportos kiállítás (2009); Hajdúböszörmény, Művészeti Megálló Galéria
(2009). Gyakran vesz részt alkotásaival csoportos kiállításokon is, pl.: hajdúböszörményi alkotók kiállításain, valamint a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett helyi közös alkotásokon és kiállításon.
Alkotása: Téli erdő (45x35 cm, olaj, farost, 2009)
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Fotó: családi archívum

Gajdán Zsuzsa
Hajdúböszörményben született
1954. augusztus 19-én. 1976ban a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakon, majd
1996-ban az Iparművészeti
Főiskola környezetkultúra szakán szerzett diplomát. 1976-tól
a hajdúböszörményi Bocskai
István Gimnázium rajztanára. Nyaranta hazai és külföldi
művésztelepeken alkot. A főiskola után nemezeket készített, ma már az akril-, olaj- és kollázsképek határozzák meg leginkább művészetét. Mestereinek Bényi Árpádot és Balogh Gézát tekinti. Művészi hitvallása: „Az eddig
megélt életem inspirál a festészetre, és művészetem átsegít a sors akadályain”. Jelenlegi művei elsősorban a múltját idézik. „Gajdán Zsuzsát töretlen hite
megóvja attól, hogy letérjen a maga választotta útról” – írja róla Tarczy Péter.
2000-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, valamint
2008-tól a Magyar Festők Társaságának is. 2010-ben a Nyíregyházi Főiskola
vizuális kommunikáció szakán mesterdiplomát szerzett.
Kiállításai: Hajdúböszörmény (1984, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2014,
2015); Debrecen (1999, 2001, 2004, 2010, 2013); Budapest (2005, 2010, 2015);
Kolozsvár (2009); Biharkeresztes (1998); Hajdúhadház (1999, 2000); Hajdúnánás (2005); Hajdúszoboszló (2007); Komárom (2009); Kőszeg (2001);
Szeged (2005); Nyíregyháza (2008); Delhi (2013). Az egyéni tárlatokon túl
csoportos kiállításokon is rendszeresen szerepel országszerte.
Díjak: Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat Nívódíja (1999); A keszthelyi Víz,
levegő című kiállítás MAOE Nívódíja (2006); Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat Fődíja (2007); A keszthely Víz és fény kiállítás Fődíja (2008); A Hajdúk letelepítésének 400 éves évfordulójára kiírt országos pályázat Fődíja
(2009); Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat Fődíja (2010); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Nívódíja (2011); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 51.
kurzusán Káplár Miklós-díj (2014); XXIV. Debreceni Tavaszi Tárlat Emberi
Erőforrások Minisztériumának Fődíja (2015); Kölcsey-díj (2015).
Alkotása: Emlékezés Bartókra (60x41 cm, vegyes technika, farost, 2006)
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Fotó: családi archívum

H. Fülep Éva
Debrecenben született 1953. április 21-én. Bíró Ferenc művésztanár tanítványa. A nyíregyházi Bessenyei György Főiskolán szerzett rajztanári oklevelet,
majd 1997-ben a Magyar Iparművészeti Főiskolán
diplomázott. Közel húsz évig a Debreceni Egyetem
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán tanított rajzot, vizuális nevelést, bábjátékot, vizuális
kommunikációt. Szakmai területen folyamatosan
képezte magát. Az utóbbi időben grafikával, leginkább a papírmetszés és a szitanyomás technikájával foglalkozik. Alapító tagja az AKT Képzőművészeti Társaságnak és a Művészeti Alapnak. Alkotásait 1991 óta láthatjuk a
Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlatokon. 2000–2002 között a biharkeresztesi,
2002–2004 között a hajdúböszörményi művésztelep kurzusain vett részt.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Hajdúböszörmény (1996); Debrecen (1999);
Biharkeresztes (2001). Csoportos tárlatok: Kaposvár (1993); Biharkeresztes, Püspökladány (1996); Kecskemét, Berettyóújfalu (1997); Hajdúböszörmény, Nagyvárad (1998); Hajdúnánás, Hajdúhadház (1999); Biharkeresztes, Hajdúböszörmény (2000); Debrecen, Lengyelország, Budapest (2001);
Biharkeresztes (2000, 2001, 2002); Hajdúböszörmény (2002, 2003, 2004).
Alkotása: Bihari motívumok (42x29 cm, szitanyomat, papír, 2007)
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Fotó: családi archívum

Hajdú Endre
Hajdúböszörményben született 1922. május 17én. A helyi Bocskai István Gimnáziumban érettségizett 1941-ben. Gimnáziumi évei alatt komoly
érdeklődést tanúsított a festészet iránt. Tizenhat
évesen már festett, Pálnagy Zsigmond tanítványa
volt. Képeit a helyi iparosok bálján díjként sorsolták ki. Érettségi után katonai akadémiát végzett,
majd a háború után polgári foglalkozásai voltak.
1955 és 1960 között dekoratőr, grafikus. 1960-tól a
helyi művelődési ház igazgatója. Alapító tagja és
első vezetője 1964-től a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek. Rajztanári diplomát szerzett az egri Tanárképző Főiskolán.
Ezt követően rendszeres látogatója Bíró Lajos festőművész stúdiójának. Itt
fejlesztette festési ismereteit, gyarapította technikai tudását. Olaj- és akvarellképek, valamint linómetszetek, rézkarcok és monotípiák is szerepelnek
alkotásai között. 1965-től az 1-es számú Általános Iskola rajztanára volt.
Nyugdíjazását követően sem szakadt el a művészi élettől, rendezvényeken
fotózott, dekoratőri munkákat végzett, alkalmanként festett és rajzolt is.
1995. november 9-én Hajdúböszörményben halt meg.
Kiállításai: Képzőművészeti körök kiállítása, Debrecen, Déri Múzeum
(1962); Fiatal művészek kiállítása, Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum
(1963); Megyei képzőművészeti kiállítás, Debrecen, Pedagógusok Művelődési Háza (1973); Módszertani kiállítás, Debrecen (1976); Alkotótelepi
kiállítás, Nyírbátor, Városi Művelődési Központ (1976); Cím nélkül, Hajdúböszörmény, Városi Művelődési Központ [Kövérné Lukácsi Ilonával és
Szegedi Imrével] (1978).
Alkotása: Pásztortűznél (60x80 cm, olaj, vászon, 1968)
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Fotó: családi archívum

Horváth Csenge
Hajdúböszörményben született 1981. március
21-én. Gajdán Zsuzsa leánya. A Bocskai István
Gimnázium rajztagozatán érettségizett, majd
2002-ben a budapesti Dekoratőr Iskolában tanult tovább, később az Eötvös Lóránt Tudomány
Egyetemen szerzett diplomát. Gyermekkorában
magától – komolyabban az otthoni környezet
hatására – kezdett foglalkozni a festészettel.
Kedvenc témái a természeti képek és a portrék. Gyakran alkalmazott technikái az akvarell,
az olaj és a kréta. Gyakran rajzol is. Tizennégy
alkalommal volt már résztvevője a Bodrogolaszi Alkotótábornak. Jelenleg
munka mellett, szabadidejében alkot.
Kiállításai: Egyéni tárlata: Hajdúböszörmény, Bocskai István Gimnázium
Galériája (1999). Csoportos tárlatai: Gyula, Diáknapok (1999); Hajdú-Bihar
megyei Őszi Tárlat, Debrecen (2005, 2007, 2009, 2011); Hajdúböszörmény,
Művészeti Megálló Galéria [Gajdán Zsuzsával] (2011).
Díjak: Gyulai Diáknapok rajzpályázatának fődíja (1999).
Alkotása: Tájkép (23x33 cm, akvarell, papír, 1997)
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Fotó: Horváth Tamás

Huszthy Árpád
Nagybányán született 1933. december 28-án. 1963ban vegyészmérnöki diplomát szerzett. Nagybányán
dolgozott mint tanár, és mellette festett. „Édesapámtól a festés szeretetét örököltem, a környezettől pedig a tanulás lehetőségét” – mondta. Mestere Incze
István volt, és Ziffer Sándor híres nagybányai festő
szintén nagy hatást gyakorolt rá. 1986-ban családjával áttelepült Magyarországra, és Hajdúböszörményt
választotta új otthonául. Itt gimnáziumi nevelőtanárként dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Rendszeresen kapott meghívást alkotótáborokba. 1986-ban
a Debreceni Művészek és Műpártolók Egyesületének egyik alapítója volt.
Tagja lett a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 1981-től –
mondhatni – rendszeresen részt vett a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep
munkájában. Festményein gyakorta a Nagybánya környéki táj és a város
jellegzetes utcái, épületei elevenednek meg élénk színekben, de áttelepülését követően már főként az alföldi táj foglalkoztatta. Azt vallotta, hogy
a képeknek nagy hatása van az emberek érzelmi állapotára, ezért olyan
munkákat kell létrehozni, amelyek nyugalmat és harmóniát sugároznak.
2008. november 7-én halt meg Debrecenben. Nagybányán feleségével és
szüleivel közös sírban nyugszik.
Kiállításai: Első önálló tárlata Marosvásárhelyen volt (1976), majd Segesváron, Bukaresten, Nagybányán és Kolozsváron is rendezett kiállítást. Első
magyarországi önálló kiállítása Hajdúböszörményben valósult meg (1987).
Ezt követte Budapesten a Derkovits Teremben rendezett tárlata (1989).
Kiállításai voltak még többek között Pécsett (1990, 1995); Miskolcon; Kisújszálláson; Túrkevén (1992); Tiszavasváriban (1993); Fehérgyarmaton
(1996); Debrecenben (1995, 1998, 2000); Sopronban (2000); Hajdúböszörményben (1987, 1989, 1998, 2006). Csoportos kiállítások: Stockholmban,
Hágában, Kölnben, Münchenben, Rómában és Velencében. Emlékkiállításai: Hajdúböszörmény, Művészeti Megálló Galéria (2010); Hajdúhadház,
Városi Galéria (2011).
Alkotása: Közeleg az ősz (60x80 cm, olaj, vászon, é. n.)
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Fotó: Hajdúsági Múzeum

Kampler Kálmán
Hajdúböszörményben született 1902. február 16-án.
Festő, grafikus. Édesapja az izraelita iskola igazgatója Hajdúböszörményben. A Bocskai István Gimnáziumban Molnár István tudós-polihisztor és
Király Jenő festőművész voltak rá hatással. A budapesti Haris-közben működő képzőművészeti iskolába iratkozott be 1922-ben, ahol Iványi Grünwald
Béla, Réti István és Fényes Adolf voltak a mesterei, a
Képzőművészeti Főiskolán 1924–25-ben pedig Glatz
Oszkár osztályát látogatta. Ezt követően tanársegéd
lett a Haris-közi iskolában, majd Berlinben dolgozott 1928–30 között. Itt ismerkedett meg Alexander Bernáttal, aki támogatója lett. 1930-tól ideje jó részét Hajdúböszörményben töltötte Maghy
Zoltán és Molnár István társaságában, 1936-ban már nagy sikerrel állított
ki városunkban. Király Jenő így ír róla: „Mindent összefoglalva ezen a kiállításon nem látjuk a kísérletezéseket, a fejlődés tépelődéseit csak a kész, kiforrott eredményeket.” Közben portrémegrendeléseknek tett eleget. 1942ben munkaszolgálatra hívták be, 1945 tavaszán tűnt el Kőszeg környékén.
Legsikerültebb művei, illusztrációi nagy műveltségről és felkészültségről
tanúskodnak.
Szülővárosában utcát neveztek el róla, és 1994-ben lakóháza helyén, a
Debreceni Egyetem tagintézményeként működő hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar kertjében emléktábla tiszteleg munkássága előtt. Idézet a feliratból: „A hajdúböszörményi festőiskola tagja,
akinek festészeti készsége és szellemisége a helyi gimnáziumban alapozódott meg (...), kiemelkedő portréfestő volt, de témáit szívesen választotta
az egyetemes művelődéstörténet tárgyköréből is. Életútja 1945-ben tragikusan tört ketté”.
Alkotása: Dr. Józan Sándor felesége (92x70 cm, olaj, vászon, é. n.)
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Önarckép

Káplár Miklós
Hajdúböszörményben született 1886. június 1-jén.
Festő, böszörményi kisparasztok, pásztorok leszármazottja. A századforduló körüli évtizedekben maga is
megélte ennek az életformának minden nyűgjét, nyomorúságát. Huszonhárom évesen döbbent rá, hogy
tartalmasabb életet, más sorsot kell találnia. 1902-től
a Hortobágyon pásztorkodott, 1908-tól Budapesten,
majd Zsolnán mészáros és pincér volt. Egyik alkalommal munkát keresve rótta a pesti utcákat, majd a Szépművészeti Múzeumba lépve, egy Piombo-kép előtt
érte a felismerés: festenie kell. Megismerkedett RipplRónai Józseffel, aki megtekintette rajzait, első próbálkozásait. Több neves festő
ismerte fel tehetségét és támogatták – többek között Iványi Grünwald Béla,
Fényes Adolf is. Beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Zemplényi Tivadar és Réti István tanítványa lett. Négy éven keresztül nappal rajzolt és festett, éjszaka pincérkedett, rakodómunkás volt a Duna parton. Az 1910-es évek
végétől gyakran tartózkodott Hajdúböszörményben, majd végleg hazaköltözött, s barátságot kötött Molnár István gimnáziumi tanárral, Maghy Zoltánnal
és Boromisza Tiborral. Tagja lett a Debreceni Műpártoló Egyesületnek, melynek kiállításán már 1923-ban szerepelt. Ismereteket és élményt gyűjt, látókörét
bővíti, miközben napi gondokkal küzd, olykor képpel fizet egy vacsoráért vagy
szállásért. 1928–29-ben Maghyval és Boromiszával együtt festettek a Hortobágyon, megalakítva a Hortobágyi Kolóniát. A pusztai tájat, a juhászokat, a gulyásokat és a csikósokat választották témaképp. Az 1931-es, budapesti Nemzeti
Szalonban rendezett egyéni kiállítása már nagy szakmai elismerést hozott neki.
Utolsó éveiben szinte nyomorgott: „Június óta nem dolgoztam, mert nem volt
se vásznam, se festékem” – írja feljegyzéseiben. 1935. április 7-én Hajdúböszörményben halt meg. Síremlékét Medgyessy Ferenc szobrászművész készítette el.
Káplár Miklós az alföldi festészet egyik legeredetibb alkotója volt. A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 1970-ben Káplár-díjat alapított. Egykori szülőházában 1978-ban emlékmúzeumot rendeztek be, és utcát neveztek el róla. 1984től szobra áll a Hajdúsági Múzeum udvarán. Műveinek legmaradandóbb részét
a hortobágyi tájképei, pásztorportréi alkotják. Számos festményét a debreceni
Déri Múzeum őrzi.

Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (1960); Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria [csoportos] (1972); Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (1986).
Alkotása: Nő a kútnál (47x31 cm, olaj, karton, 1931)

Kiállításai: Első hajdúböszörményi kiállítása (1921) nem hozott sikert, részt
vett a Debreceni Műpártoló Egyesületének kiállításán (1923), majd kollektív
tárlaton a budapesti Nemzeti Szalonban (1928), később nagy sikerű kiállítást
rendezett Debrecenben, a Déri Múzeumban (1930), s Budapesten, a Nemzeti
Szalonban (1931). Élete utolsó jelentős bemutatkozása az Őstehetségek kiállítása
volt, Budapesten, a Nemzeti Szalonban (1934). Fontosabb emlékkiállításai: Budapest (1935); Debrecen, Déri Múzeum (1936); Amszterdam [csoportos] (1938);
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Fotó: családi archívum

Katona Bálint
Hajdúböszörményben született 1950. november 5-én. Festő, grafikus, költő. Pályafutását költőként kezdte, tevékenységének
épp úgy része volt az írás, mint a színpadi
rendezés, a karikatúra- vagy a könyvillusztráció-készítés. Több mint tíz kötet szerzője,
ill. társszerzője. A Bálint-díj alapító-névadója. Tagja több hazai és nemzetközi művészeti
társaságnak, például a Magyar Fotóművészek
Szövetségének. Rendszeres résztvevője chicagói és indianapolisi mesterkurzusoknak.
„Táblaképeimet a szintetikus művészet eszközeivel, a grafika, a lézergrafika, a fotó, a festészet és a plasztika eszközeivel, új technikai kísérletek
kutatásaival igyekszem létrehozni” – írja magáról. Műfajteremtő törekvéséről tanúskodik, hogy nevéhez fűződik a plasztográfia kidolgozása. Ilyen
alkotásokkal nyerte meg Párizsban az újító művészek világversenyét. Félszáznál is több alkotását őrzik múzeumokban, közgyűjteményekben. Képeinek, verseinek témája az „éden”, az édenkeresés, a földi lét titkainak a
fürkészése, a két nem viszonyának analizálása, és az életbe vetett hit, melynek köszönhetően az „ember” sohasem roskadhat össze a kereszt alatt. Az
utóbbi években mint videóművész, filmes is sikereket ér el.
Kiállításai: Húsz országban több mint háromszáz önálló kiállítása volt az
elmúlt harminc évben. Legutóbbi tárlata: A maradék csendem – Jubileumi
kiállítás, Debrecen, DOTE Elméleti Galéria (2015).
Díjak: Több mint negyven magyar és nyolc nemzetközi díj kitüntetettje.
Alkotása: Szirén (30x40 cm, plasztográfia, papír, 1992)
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Fotó: családi archívum

Katona György
Marosvásárhelyen született 1953.
szeptember 20-án. Festő, grafikus. Felnőtté válásának helyszíne Szováta volt, tanulmányait is
itt kezdte meg, majd Marosvásárhelyen folytatta. Erdélyben
élt 1977-ig, a székely falvakban
gyakran festett gimnáziumi rajztanárával, Péter Jánossal, s tőle
sajátította el az akvarelltechnikát is, amely későbbi művészeti kifejezésmódjának meghatározója lett.
Kusztos Endre grafikusművész felkarolta a tehetséges gyermeket, és a művészeti tanulmányai folytatására biztatta. Magyarországra települve Budapesten dekoratőr képesítést szerzett. Művészi magatartására nagy hatással
volt Plugor Sándor munkássága és személye. Debrecenben dolgozott tervező grafikusként. Hajdúböszörményben is élt, ahol műterem hiányában
elsősorban kisméretű akvarelleket készített. Alkotásai ötvözik a grafika
és a festészet látásmódját. Képein gyakran jelenik meg a fák kusza vonalhálózata. Alapvetően kísérletező alkat volt, bátran alkalmazott különféle
technikákat. Tagja lett a debreceni, hajdúböszörményi, gyomaendrődi,
hortobágyi és a hajdúszoboszlói művésztelepnek. Több éven át részt vett
a Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlatokon. Hitvallása: „Életemet, gondolkodásomat, valamint festészetem forrását halálomig meghatározza az a fájdalmas szerelem, amit én Erdélyországnak nevezek.” Élete utolsó szakaszában
a gyomaendrődi Holló László Alkotótáborban festett, melynek alapító tagja volt. Debrecenben halt meg 2009. október 20-án.
Kiállításai: Szováta (1972, 1975); Székelyudvarhely (1975); Debrecen (1979,
1995, 1997, 2002, 2003, 2009, 2015); Hajdúböszörmény (1992, 1995, 2002);
Szolnok (2001–2002); Bocskaikert (2003); Biharkeresztes (2006); Mátészalka (2007); Gyomaendrőd (2008, 2009).
Díjak: Holló László-díj (2007).
Alkotása: Régi böszörményi házak (35x50 cm, tus-akvarell, papír, 2002)
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Fotó: családi archívum

Katona Irén
A Szabolcs megyei Biriben született 1949. május
21-én. Továbbtanulásakor került az Óvóképző Főiskolára, itt ismerkedett meg férjével és alapított
családot, hajdúböszörményinek érzi és vallja magát. Gyerekkora óta érez vágyat a festészet iránt,
amit a főiskolán Bíró Ferenc tanára is észrevett, és
bátorította, hogy fessen. Lényegében a 90-es évek
óta fest, s 2002-től rendszeresen meghívást kap különböző nyári alkotótáborokba, többek között Bátonyterenyére és Lovasberénybe. Gyakorta látogatja
a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepet, ahol – nyilatkozata szerint – „megfertőzte a csodálatos légkör”. Technikákat, stílust
és elméletet tanult, sok segítséget és biztatást kapott az itt dolgozó művészektől, többek között Szilágyi Imrétől, Fekete Jánostól és a már elhunyt
Póka Zsombori Erzsébettől. Madarász Gyulától az akvarellfestés technikáját sajátíthatta el, amit ma is kedvel. Tájképeket, csendéleteket fest. Kedvenc témái a gyermekkor letűnt tájai, emlékei. Örömmel és kellő alázattal
alkot: „minden szabadidőmet ennek a csodálatos hobbimnak szentelem,
és örömmel adom oda képeimet azoknak, akiknek tetszik”. Alkotásaival
szívesen adakozik is, felajánlja azokat pl. kórházaknak, így a képek a betegek környezetében kerülnek elhelyezésre. 2015-ben Dobert Ferenc, a
balatonlellei festőtábor megálmodója és alapítója felkérte, hogy legyen a
tábor művészeti vezetője.
Kiállításai: Első önálló kiállítása Hajdúböszörményben volt (1998). Egyéb
fontosabb tárlatai: Debrecen, Gábor Galéria (2002); Biri (2003); Hajdúnánás (2004); Lovasberény (2008). Csoportos tárlatai: Művelődési Ház
(2008); Székesfehérvár, Szent György Kórház aulája (2009).
Alkotása Szoros patak (40x52 cm, olaj, vászon, 2009)
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Fotó: családi archívum

Király Jenő
Kolozsváron született 1885. szeptember 20-án.
Festő, akvarellista. 1904 és 1908 között Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán tanult. Tanárai
Révész Imre, Nádler Róbert és Edvi Illés Aladár
voltak. Már főiskolásként sikeresen szerepelt a budapesti Nemzeti Szalon kiállításán Cigánykunyhó
című képével. Városunk festészetének története
Király Jenő 1909-es Hajdúböszörménybe költözésével kezdődött, rövid időn belül irányítója lett az
alakuló művészeti életnek. Az akkori Bocskai Főgimnázium rajztanáraként közmegbecsülésnek
örvendett, s ott tanított egészen 1938-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Vízfestményeit a természetben festette. Kedvenc témái voltak az utcák,
a nádfedeles házak, az alföldi táj, az őszi csutkakúpok, vályogvető gödrök,
elhagyott csőszkunyhók – a paraszti élet festőkrónikása lett tehát. Tanári
munkájáról dr. Sarkadi Nagy János, a gimnázium akkori igazgatója így nyilatkozott: „Kereste és megtalálta a gyermek lelkét. Hány magyar paraszt
gyerekszem nyílt meg az ő vezetése nyomán a magyar szépség iránt, mely
szemek nélküle talán vakok maradtak volna.” Több kiváló tanítványa országosan ismert festő lett, pl.: Pálnagy Zsigmond, Kampler Kálmán, Maghy
Zoltán, Litkey György és Szolnoki Zoltán. Tragikus hirtelenséggel hunyt el
1958. július 10-én, Hajdúböszörményben. Több munkája a Magyar Nemzeti
Galéria tulajdonában van. A pályakezdőket támogató díjat neveztek el róla,
amelyet a Bocskai István Gimnázium rajztagozatos hallgatói közül a legtehetségesebbek kaphatnak meg.
Kiállításai: Az első helyi festőművész, aki Hajdúböszörményben kiállítást
rendezett, később is rendszeresen bemutatta műveit (1919, 1920, 1924, 1928,
1930). Csoportos tárlatai: Nemzeti Szalon (1907-től); Műcsarnok (1920-tól).
Emlékkiállítása: Hajdúböszörmény (1959, 1962, 1967, 1973,1977, 1985, 2010).
Alkotása: Tanya csutkakuppal (30x40 cm, akvarell, papír, 1954)
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Fotó: családi archívum

Király Róbert
Hajdúböszörményben született 1913. június 15-én.
Tanár, festőművész. Király Jenő fia, tanítványa. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában
végezte. Érettségi után a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Mesterei Réti István,
Lyka Károly és Kisfaludi Strobl Zsigmond voltak.
Tanulmányai során kitűnt szénrajz arc- és aktképeivel. Még főiskolásként, 1931–35-ben Ausztriában
és Olaszországban járt néhány hetes tanulmányúton. Tanári diplomát szerzett 1936-ban, egy évig
óraadó tanárként Budapesten tanított, majd 1938ban kinevezést kapott volt iskolájába, a Bocskai Főgimnáziumba. Itt oktatott kisebb megszakításokkal (tanítóképző, óvónőképző) az 1973-ban történt nyugdíjba vonulásáig. A tanítást mindig a legfontosabb feladatának,
hivatásának tekintette. Kedves tanítványai közé tartozott többek közt Bíró
Ferenc is. A művészi tevékenységet kellemes időtöltésnek, kedvtelésnek
tartotta. Szénrajzai után megjelentek az első akvarelljei. A későbbiekben –
néhány olajfestménytől eltekintve – csak akvarellt festett. Nagyon szerette
a természetet, mindig a helyszínen festette képeit. Kedvenc témája volt a
Hajdúböszörmény és Debrecen környéki táj – a kis tanyákkal, dűlőutakkal,
zöldellő szántóföldekkel. Nagyon kedvelte a Balaton környékét is. Hajdúböszörményben hunyt el 2005. október 14-én.
Kiállításai: Budapesten a Műcsarnokban, majd Hajdúböszörményben állított ki (az 1930-as évek végén), több alkalommal szerepelt képeivel Debrecenben, a Déri Múzeumban, az Őszi Tárlatokon, illetve a Hajdúböszörményi Festők Tárlatán (az 1950-es években), a Hajdúsági Múzeumban volt
gyűjteményes kiállítása. A tárlatokon általában akvarelljeivel szerepelt.
Alkotása: Viriusztelep, kőrakodó hajó (32x43 cm, akvarell, papír, 1952)
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Fotó: családi archívum

Kolozs József Sándor
Debrecenben született 1953. január 9-én. Hajdúböszörményben él,
az általános iskolát is itt végezte el.
Már gyerekként vonzódott a festészet, a faragás és az intarziakészítés
mesterségéhez. Lelkesedésében Bíró Ferenc rajztanár, festőművész
támogatta, akinek hálából verset
is írt. 1970-ben bútorasztalos szakmunkásvizsgát tett. Szabadidejében továbbra is szívesen foglalkozott szoborfaragással és intarziakészítéssel. Újabban plaketteket is készít. Festészetét tekintve érdekelte, hogy jó úton halad-e, ezért kikérte Torok Sándor
és Gyurkovics Hunor véleményét, akik javasolták, hogy folytassa a megkezdett munkát, ha lehet, szervezett iskolai keretek között. Ezen iránymutatásnak megfelelően 2003–04-ben nemzetközi mesterkurzuson vett részt
Debrecenben, László János grafikus és Kővári Attila festőművész irányításával. 2005-ben Varga József grafikusművész mellett dolgozott. Kedvenc
témáiról így vall: „A környezetem, az Alföld, a Hajdúság szépségeit próbálom megörökíteni, ezt a különleges, szép világot szeretném képeimmel
maradandóvá tenni.”
Kiállításai: Rendszeresen részt vesz országos kiállításokon (2005-től), a
Kisgyőri Faluházban például csoportos kiállításon olajképeivel vett részt,
ezen túl alkotásaival találkozhatott már a közönség Budapesten, Pilisvörösváron, Tiszalúcon, Kisgyőrben, Miskolcon és Hajdúböszörményben.
Díjak: Magyar Alkotók Internetes Társulásának Éltető Forrás Országos
Pályázata, II. hely (2008); Batsányi-Cserhát Művészkör Radnóti Miklós
Pályázata ART-díjának Aranyfokozata (2009); Bor Iván-díj (2010); M.A.I.T.
Nívódíj (2010); Batsányi-Cserhát Művészkör Platina Díja (2010); Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat Nívódíja (2011); Képzőművészeti Nagydíj (2014); Batsányi-Cserhát Művészkör Életműdíja és Aranydiplomája (2015).
Alkotása: Szekeres szomszéd (50x35 cm, olaj, farost, 2011)
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Fotó: családi archívum

Lévainé Anikó
Hajdúböszörményben született 1970. december 31-én. Iskolai tanulmányait városunkban
folytatta. A festészet és a rajzolás iránt gyerekkora óta érdeklődik, de komolyabban csak
2008-tól foglalkozik vele. Ez irányú képességének fejlesztése érdekében önképzésbe kezdett. Debrecenbe, Tarnóczy József festőművész festőtanodájába jár, kezdetben rajzolt és
porpasztellel dolgozott sokat, manapság pedig
már olajat és akrilt is alkalmaz. A magyar festők közül gondolatiságukat tekintve Munkácsy
Mihály alkotásai állnak hozzá legközelebb, míg a kortársak közül Gulyás
László képei és technikája inspirálják.
Kiállításai: Munkáival először a hajdúböszörményi Művészeti Megálló
Galériában mutatkozott be (2009) csoportos kiállításon, további bemutatkozásai: Debrecen, Újkerti Közösségi Ház (2009); Hajdúböszörmény,
Kertész László Városi Könyvtár (2014), s a hajdúböszörményi Hajdúhét
tárlatain, valamint a debreceni Festőtanoda évzáró kiállításain egyaránt
rendszeresen szerepel évek óta.
Alkotása: Női akt (50x35 cm, pasztell, papír, 2013)
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Önarckép

Litkey György
Sajókeresztúron született 1907. június 26-án. Festő,
akvarellista. Nagybátyja, Litkey Péter hívta Hajdúböszörménybe, aki a helyi gimnázium tanára volt.
Rajztanára Király Jenő lett, aki „egy életre szóló szenvedélyt oltott belém” – nyilatkozta egyik alkalommal
róla. Kapcsolatuk több volt, mint tanáré és tanítványé.
Kölcsönösen szerették és tisztelték egymást. Litkey
1926-ban érettségizett a Bocskai Főgimnáziumban,
1931-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán művészdiplomát és rajztanári oklevelet szerzett. A főiskolás évek alatt mestere Rudnay Gyula volt.
1931–35 között néprajzi gyűjtést folytatott a Borsod-Miskolci Múzeum számára. 1936-tól művészi munkája mellett Kapuváron, Ócsán, majd Budán tanított. 1948–49-ben a Toldy Gimnázium igazgatója volt, 1953-ban pedig részt
vett a Pedagógus Képzőművészeti Stúdió, valamint a Vörösberényi Művésztelep megalapításában is, melyeknek 1959-től haláláig művészeti vezetője is.
A 60-as évek végén hosszabb ideig Brüsszelben, majd az Egyesült Államokban élt, alkotott és tanított. Mindkét országban sikeres kiállításai voltak.
Korai alkotásain még a falusi élet örömei, drámái a természet szépségei fogalmazódnak meg. Olajképeit Vaszary János modorában festette.
A 60-as évektől végigjárta az izmusokat, kollázstechnikával is dolgozott.
Festményei itthon és külföldön egyaránt nagy sikert arattak. Litkey György
a magyar festészet egyik jelentős alakjává tudott válni. 1975. január 14-én
Budapesten halt meg.
Alkotásai múzeumi, egyetemi és magángyűjteményekben egyaránt
megtalálhatók. Utódai, akik egyben a hagyatékának kezelői is, 2011-ben
állandó letétbe helyezték el Hajdúböszörményben három képét – köztük
A modern mezőgazdaság című pannóját is, amely a Hajdúböszörményi Városháza folyosóján látható.
Kiállításai: Számtalan egyéni kiállítása volt Magyarországon. A külföldiek
közül említést érdemelnek a Belgiumban, Amerikában, Németországban
és Franciaország rendezett kiállításai. Több emlékkiállítása volt Budapesttől Brüsszelig, Rómától Indianapolisig, Hajdúböszörményben két tárlatot
is rendeztek a festő emléke előtt tisztelegve: akvarelljeit és pasztellképeit
mutatta be a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (1995);
olajképeit a Hajdúsági Múzeum (1996); legutóbb Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központban rendeztek neki emlékkiállítást (2015).
Díjak: Székely Bertalan Emlékérem (1973).
Alkotása: Komp (42x59,5 cm, gouache, papír, 1943)
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Fotó: Sántha Antal

Lovas Tibor
Debrecenben született 1955. április 7-én. Grafikusművész. Hajdúböszörményben nőtt fel. A helyi
Bocskai István Gimnázium rajztagozatos osztályában 1973-ban
érettségizett, Király Róbert művésztanár tanítványaként. Bíró
Ferenc festőművészt meghatározó mesterének tekinti, szakkörét
már hatéves korától látogatta.
A Nyíregyházi Főiskolán 1978-ban rajztanári diplomát kapott. 1982-től
1990-ig a hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola tanára volt. Alapító tagja
a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, 1990-ig tagja a Debreceni
Medgyessy Képzőművészeti Körnek. 1990-ben Kecskemétre hívják, az SOS
Gyermekfalu igazgatóhelyettesének. 1990-től alapító, majd rendes tagja a
Kecskeméti Képzőművészek Közösségének és alapító tagja a Bács-Kiskun
megyei képzőművészek Műhely Művészeti Egyesületének. A városi képzőművészeti kör vezetője, s a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájában is részt vett. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 1991-ben szerzett
diplomát, Szabados Árpád tanítványaként.
Grafikáival a mai világ sokszínű teljességét az egyre bonyolultabbá váló
tér-idő viszonyokkal igyekszik megjeleníteni. Alkotásaiban bátran alkalmazza a számítógépet, digitális festéssel is foglalkozik. Jelenleg a kecskeméti Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola
szakvezető tanára. Korábbi tanítványai közül többen művészeti egyetemekre, illetve tanárképzőbe jártak/járnak.
Kiállításai: Rendszeresen vesz részt városi, megyei, országos, majd nemzetközi tárlatokon is (1978-tól). Önálló kiállítása volt Hajdúböszörményben (1986) és több hazai városban, valamint külföldön például Olaszországban, Ausztriában és Németországban. Csoportos tárlatokon láthatták
alkotásait Prágában és Brnóban is.
Díjak: Grafikusként számos kiállítási díjban és nívójutalomban részesült.
Alkotása: Micro Cosmos (34x24 cm, digitális szerigráfia, papír, 2010)
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Fotó: Hajdúsági Múzeum

Maghy Zoltán
Hajdúböszörményben született
1903. január 29-én, festőművész. Nagyapja, Magi János a
helyi gimnázium tanára. Apja
dr. Magi Kálmán, Hajdúböszörmény egykori főjegyzője.
Nagybátyja, Magi Elek városunk első művészegyénisége.
„Tizenhárom éves lehettem,
amikor nagyanyám házánál
egy limlomos kamrában megtaláltam, tanár nagyapám könyvei között turkálva Elek nagybátyám festődobozát, állványát, művészeti könyveit. Fiatalkori rajzai, olajfestményei nagy hatással voltak rám, és ekkor határoztam el, hogy festő leszek.”
Hajdúböszörményben végzi el a négy elemit, majd 1913-tól nyolc éven át a
Bocskai Főgimnázium tanulója. Tanárai közül legközelebb Molnár István
és Király Jenő álltak hozzá, utóbbi rajztanára volt, ami nagyban meghatározta későbbi életpályáját. Tanóra után délutánonként szabadkézi rajzra
jártak hozzá Kampler Kálmánnal és Veress Gézával. Ekkortájt tért haza Budapestről Káplár Miklós, akivel megismerkedésük után együtt dolgoztak.
Segítették és bátorították egymást munka közben. 1921–28-ig a budapesti
Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár ás Vaszary János festőművészek
tanítványa.
1928–29-ben már Káplár Miklóssal és Boromisza Tiborral festik a Hortobágyot, felfedezik annak képi világát, monumentalitását, s együtt megalakítják a Hortobágyi Kolóniát. Tanulmányútjai során járt Bécsben és Münchenben. 1928-tól hosszú ideig csaknem minden évben szerepel a Nemzeti
Szalon, az Ernst Múzeum és a Műcsarnok kiállításain. 1931-ben Japánban
láthatták műveit. A Művészeti Alap tagja 1961-től, egyik alapító tagja 1964ben a helyi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek. Tagja volt a Nemzeti
Szalonnak és a Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének is.
Bár életében bejárta Európa nagyvárosait és múzeumait, mégis, mint a
„föl-földobott kő”, mindig hazatért. „Szeretem Böszörményt. Itt születtem
ebben a városban, ebben a házban. Nagyon eredeti ősi város. Eredeti a népművészete, és eredeti típusú emberek lakják. Itt vagyok itthon.” – mondta
88 évesen egy újságírónak. Festői hitvallásáról így nyilatkozott: „A festészet
mindennél többet jelentett számomra. Mindig az élet szépségét kerestem,
kutattam. Fontosnak tartottam, hogy ide a böszörményi, hajdúsági tájba
gyökerezzék művészetem, innen induljon el és ide tartozzon”.
Folyamatosan festett élete végéig. Festette a régi házakat, az utcarészleteket, a jellegzetes emberek portréit, őrizve a hagyományt, átmentve a
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hagyatékot. Valaki azt mondta, Maghy Zoltán képeiből össze lehetne állítani a régi Hajdúböszörményt. Élete utolsó korszakában a tudatos naiv
hangvétel mellett az expresszivitás jellemezte alkotásait. Festett olajjal,
akvarellel és pasztellel.
„Mindenki Zoli bácsija” 1999. december 5-én Hajdúböszörményben
halt meg. Festői hagyatékának megőrzésére a Deák Ferenc utca 2. szám
alatti egykori lakóházában galériát rendeztek be képeiből, és Maghy Zoltán Művészházként üzemeltetik, ahol időszaki kiállításokat, irodalmi
programokat is gyakran rendeznek. Munkái megtalálhatók többek között
a Magyar Nemzeti Galériában, a Déri Múzeumban, a Hajdúsági Múzeumban, valamint a világ számos pontján, különféle magángyűjteményekben.
Kiállításai: Hajdúböszörmény (1926-tól haláláig számos kiállítás); Debrecen (1935, 1958, 1964, 1983, 1993); Budapest (1968, 1986, 1998); Hajdúnánás
(1970); Hajdúszoboszló (1974); Balmazújváros (1980). Emlékkiállítások:
születésének 100. évfordulóján Hajdúböszörményben és Debrecenben
(2003), majd később Budapesten (2004), és ismét Debrecenben (2014).
Díjak: Számos művészeti díjban, elismerésben és kitüntetésben részesült,
pl.: Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, SZOT-, Medgyessy-, Kölcsey-, Bessenyei- és Káplár Miklós-díj, Hajdúböszörmény város díszpolgára.
Alkotása: Móricz Zsigmond a Hortobágyon 1942-ben (86x123 cm, olaj, farost, 1979)
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Fotó: családi archívum

Magi Elek
Hajdúböszörményben született 1877. szeptember 21-én. Jogász, festő és rajzoló, Maghy
Zoltán nagybátyja. Édesapja Magi János
gimnáziumi tanár volt. Szülei jogi pályára
kényszerítették, de ő festő akart lenni. Alig
húszévesen Hajdúböszörmény első rajzolófestő alakja lett. Már joghallgató korában
szívesen rajzolt és festett, ebből a korszakából maradtak fenn a vázlatkönyveiben finom kidolgozású ceruza- és szénrajzai, valamint néhány kisméretű olajfestménye és
akvarellje (Mocsaras táj, Út mellett, Hegyes táj, Erdei út, Vízesés).
Miután elvégezte a jogot, elment Hajdúböszörményből, és szolgabíró lett. Félbeszakadt fiatalkori terve, hogy a művészetnek éljen, hisz
súlyos betegségben halt meg 32 éves korában, 1909. április 26-án, Hajdúböszörményben. Ő volt az első jelenleg ismert helyi művészlelkű
tehetség és egyéniség. Vázlatkönyve és festődoboza, valamint művészeti könyvei a Maghy család tulajdonában vannak. Ezeket találta meg
egy limlomos kamrában a 13 éves Maghy Zoltán, aki ekkor határozott
úgy, hogy maga is festő lesz.
Alkotása: Út mellett (27,5x22,5 cm, olaj, vászon, 1895)
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Fotó: családi archívum

Magyar József
Szabadszálláson született 1957. július 18-án. Gyermekéveit Polgáron töltötte. Már általános iskolában rajzszakkörön tanult, ahol tanárai Tilles Béla
és Topor András voltak. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium rajztagozatos osztályában
érettségizett Bíró Ferenc növendékeként. 1980-ban
végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakon, ahol Balogh
Géza volt a tanára. Később Budapesten a Magyar
Iparművészeti Egyetemen rajz-környezetkultúra és
multimédia, majd a Corvinus Egyetemen vizuális
és környezetkultúra szakon szerzett diplomát.
1980-tól Budapesten tanít és alkot. Tagja a magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Vízfestők Társaságának, a Magyar Festők
Társaságának és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége festő tagozatának. Festői munkásságára fejlett sokirányú színkultúra jellemző. Tudatosan, lépésről lépésre építi fel rá jellemző művészetét. „Vegyesen használom az anyagokat, talán akrilból a legtöbbet. Szeretem akvarellel indítani
a képet. Sok véletlenszerűség van benne, ez inspirál, és persze utána jön a
rendrakás” – írja alkotásmódjáról. „Az alapvetően sárgás, narancssárgás,
vöröses színvilág árnyalataival, amelyek gyakran több rétegben kerülnek
egymásra, áttűnnek, áthatolnak egymáson, a tónusok folyamatos változása
révén is erősítve azt a dinamikát, ami a legtöbb festmény sajátja” – fogalmaz művei színvilágáról P. Szabó Ernő. Több országos művésztelepnek, így
a hajdúböszörményi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek is visszatérő
alkotója.
Kiállításai: 1980 óta állít ki. Egyéni tárlatai: Hajdúböszörmény (1992, 1995,
2000, 2003); Budapest (1989, 1991, 1997–98, 2001, 2002–05, 2007 stb.). Több
mint száz csoportos kiállításon mutatkozott már be.
Díjak: Számos díj birtokosa, mint pl.: Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep
Nívódíja (2005, 2006, 2007); Ajkai Tárlat Fődíja (2008, 2009, 2013); Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Káplár Miklós-díja (2012).
Alkotása: Böszörményi integető (60x80 cm, akril, farost, 2012)
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Fotó: Tarczy Péter

Makai Imre
Debrecenben született 1957. május 17-én, festő. A festészettel kapcsolatos alapismereteket Debrecenben, a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti körben sajátította el.
Tanárai Bíró Lajos és Félegyházi
László voltak. 1985 óta él és alkot
Hajdúböszörményben. 1996 óta
tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének. 1997től három éven át vezetője volt a debreceni Vasutas Képzőművészeti Körnek. Nyaranta tíznapos festőkurzusokat is vezetett. Több bel- és külföldi
művésztelep – így pl. a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep – visszatérő
résztvevője. Festészete realista alapokból táplálkozik. Főbb stílusjegyei:
expresszív ecsetkezelés, kontúrok fényben való feloldása. Nem állnak tőle
távol a modern stílusjegyek, a szimbolizmus sem. Kerékgyártó Kálmán
megfogalmazása szerint: „Festményei nem előre átgondolt alkotások, hanem a pillanatnyi látvány és a nagy ívű mozdulatok eredményei, melyet
egy olyan belső harmónia formál egésszé, amely csak a művészi lelkekben
jelenik meg”. Bátran bánik a színekkel, formákkal s megőrzi egyéniségét
évtizedeken át. „A festészet számomra meditáció. Amikor festek, érzem,
hogy Isten velem van, a lelkem megnyugszik és tele van szeretettel” – vallotta. Képei megtalálhatók különféle intézményekben és magángyűjtőknél
Amerikában, Japánban, Németországban, Franciaországban, Ukrajnában
és Ausztriában is.
Kiállításai: Első önálló kiállítása Debrecenben, a Ruhagyárban volt (1986),
további egyéni tárlatai: Hortobágy (1987); Debrecen (1988, 1990, 1991,
1992, 2008, 2009, 2011, 2012); Hajdúböszörmény (1989, 2009, 2011, 2013).
Számtalan hazai csoportos kiállításon is bemutatta már alkotásait (1974
óta), s rendszeres résztvevője a megyei Tavaszi Tárlatnak és az Őszi Tárlatnak. Külföldi kiállításai: Németország, Bielefeld (1999); Németország,
Pademborn (1999).
Alkotása: Patak mellett (40x60 cm, olaj, farost, 2000)
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Fotó: családi archívum

Molnár Gábor
Hajdúböszörményben született 1955. július 26-án, festő.
„Csöppnyi gyermekkoromtól festeni akartam. Festettem is. Bíró Ferenc tanár úr szinte kézen fogva vezetett
be a műtermébe és a művészetébe” – emlékezett vissza.
Bíró szakköreit rendszeresen látogatta, gimnáziumi évei
alatt mélyen hatottak rá Király Róbert instrukciói is, s
igazából neki köszönhette lankadatlan érdeklődését
a festészet iránt. A nyíregyházi Tanárképző Főiskolán
rajz-földrajz szakon kapott diplomát 1978-ban. A színek
és formák világába Horváth János tanára kalauzolta.
Kezdetben a tájképek és a csendéletek is foglalkoztatták képzeletét, különösen a Szamos-parti faluban, Géberjénben töltött
évei alatt. A szatmári kitérő után munkásságát az 1981-es „hazatérés” élménye gazdagította tartalommal. Legjobb művei itthon születtek. Képi gondolkodásában korán megmutatkoztak a sajátos stílusjegyek. „Magányos
farkasként élek inkább, csak hogy ne kelljen igazodni senkihez” – mondta.
Festhetett bármit, az alföldi festészet nem vált munkásságának lényegi elemévé. Ettől függetlenül vállalta a Káplár-féle hagyományt, vallotta, hogy
újra és újra meg lehet festeni a Hortobágyot. Ő is gyakran tette ezt. Nagyon
sok miniatűr akvarellt készített, és néhány portrét is. Tagja volt a Horizont
Művészeti Alkotóközösségnek. 1995. március 7-én Hajdúböszörményben
halt meg. Felesége őrzi hagyatékát.
Kiállításai: Nyíregyháza (1985); Hajdúböszörmény (1985, 1991); Dunaújváros (1992); Hajdúhadház (1993); Debrecen (1994). Emlékkiállításai: Hajdúböszörmény (2000, 2005, 2015).
Díjak: Posztumusz Polgármesteri Elismerő Oklevél (2005).
Alkotásai: Hodályok (29x38 cm, olaj-pasztell, farost, 1991)
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Fotó: családi archívum

Móréné Fejes Mária
Hajdúböszörményben született
1943. augusztus 13-án. A helyi
gimnáziumi érettségi után az
egri Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát. A piktúra
szeretetét és a technikai tudás
alapjait a debreceni Medgyessy
Képzőművészeti Körben Bíró
Lajos festőművész irányításával
sajátította el, akit mesterének
tekint. Ajánlására rendszeresen
részt vett az alkotó pedagógusok csoportos kiállításain.
Nyugdíjazásáig a hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola rajz-földrajz szakos tanára volt, és több éven
át vezette eredményesen az iskola rajzszakkörét. Több
alkalommal kapcsolódott be alkotótáborok munkájába.
A festészet több műfaja foglalkoztatja, az alföldi táj, a virágcsendéletek a kedvencei, de foglalkozik ikonfestéssel is.
Műveivel a színek és fények egyensúlyát, a valóságos érzületek visszaadását tűzte ki célul, kicsit eltávolodva a részletektől. Törekszik a tónusok színharmóniájára, a folytonos
változást – annak megélt formájában – kívánja képeivel
érzékeltetni.
Kiállításai: Hajdúböszörményben már több egyéni kiállítása volt, egy ideje rendszeresen kiállít a debreceni Református Nagytemplomban is, több alkalommal volt kiállítása a debreceni DOTE Elméleti Galériájában, illetve a
debreceni Benedek Elek Városi Könyvtárban, s a Medgyessy Teremben. Számtalan csoportos kiállításon is részt vett.
Alkotása: Pipacs (40x40 cm, olaj, vászon, 2015)
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Fotó: családi archívum

Nehéz János
Hajdúböszörményben született 1930. január 1-jén. Naiv festő. Gyermekkorától érdeklődött a festészet iránt, kapcsolatba került Maghy Zoltánnal, akit gyakran látott a
város különböző pontjain festeni. Maghy
javasolta neki, hogy kezdjen előbb rajzolni. Adandó alkalommal jelentkezett a Fekete János művésztanár által meghirdetett
rajztanfolyamra, melynek munkájában két
éven keresztül vett részt. Idővel elkezdett
akvarellel festeni. Jelenleg leginkább olajjal dolgozik. Kedvenc témái a város régi épületei (pl.: kovácsműhely), utcarészletek, házak, háziállatok, szürke marhák. Témaként szívesen választja
a régi városbeli történeteket, hagyományokat (pl.: csordahajtás), paraszti
munkákat és azok környezetét. Első képét az 1990-es évek elején készítette.
Hobbiból, kedvtelésből fest.
Kiállításai: Egyéni kiállítása eddig nem volt, de több alkalommal vett rész
csoportos tárlatokon, így többek között a Böszörményi Alkotók kiállításon
is bemutatkozott. Legutóbb a Hajdúböszörmény hajdúvárossá válásának
400. évfordulójára kiírt pályázat, Az én városom kiállításán szerepelt munkájával a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Házban (2009).
Díjak: Ahol élünk alkotóművészeti pályázat, III. díj (1996)
Alkotása: Tömöri Gábor gulyásgazda (43x30,5 cm, kréta, papír, 1992)
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Önarckép

Ócsvár Rezső
A mai Szlovákia területén található Szomolnokon
született 1877. január 19-én. Festőművész, gimnáziumi rajztanár. Két évszázados múltra vis�szatekintő királyi vésnök családból származott.
Rozsnyói gimnáziumi évei után a püspök ösztöndíjával végezte el a Rajztanárképző és Mintarajz Iskolát, ahol 1899-ben kapott diplomát.
Szatmárnémeti és pesterzsébeti gimnáziumi
tanárként negyven évet dolgozott. Diákjaival
aranyérmet szerzett az 1912-es drezdai világkiállításon. Meggyőződéssel vallotta, hogy minden
tanulni vágyó fiatal megtanítható rajzolni és
festeni. Pályafutása fontos időszaka volt, amikor 1919 és 1923 között illusztrátorként dolgozott a Cimbora gyermekújságnak, amelyet Benedek Elek
szerkesztett Erdélyben. Történelmi tárgyú munkáin tájképein gyakran
láthatók műemlékek. Szülővárosáról, Szomolnokról 1935-ben rajzokkal illusztrált várostörténetet írt. Egyik legismertebb alkotása II. Rákóczi Ferenc
fejedelmet és muzsikusát, Czinka Pannát idézi meg, a Gömör megyei legenda nyomán. Gyakran megfordult leánya, Ócsvár Ilona családjának otthonában, a Balmazújváros határában lévő, Hajdúböszörményhez tartozó
Görög tanyán. Itt született unokája, Vízy László, aki mérnöki hivatása mellett szintén fest. Gyakran rajzolt és festett itt Ócsvár Rezső. Hosszú élete
utolsó évtizedében leánya pesthidegkúti otthonában élt. A budai hegyek
és Pesthidegkút a 30-as évekbeli festői munkásságában mindig témát adott
számára. Budapesten halt meg 1968. január 1-jén. Munkásságáról unokája,
Vízy László könyvet írt.
Kiállításai: Alkotásait többször közös kiállításon mutatták be unokájával,
Vízy Lászlóval: Pesterzsébeten, Dunaszerdahelyen, Hajdúböszörményben
és a környező hajdúvárosokban is.
Díjak: Vasdiploma (1960-as évek).
Alkotása: Homokos szekér (30x42 cm, olaj, vászon, 1938)
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Fotó: családi archívum

Oláh Kati
Hajdúböszörményben született 1959. december 5-én. Az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Pető
Intézetben szerzett konduktori diplomát. A
nyolcvanas évek végétől foglalkozik festészettel.
Férjével, Boda Balázzsal – aki szintén festőművész – 1986-ban Budapestről a Balaton északi
partjára, Paloznakra költöztek, majd négy évvel
később Óbudavárra, ahol létrehozták a Képíró
Műhelyt, később, 2007-ben visszatértek Paloznakra. Az otthonukban működő műterem-galériájuk egész évben nyitva áll az érdeklődők előtt. Olajképein a Pannon-táj,
a Balaton-felvidék motívumvilága jelenik meg, párába burkolózva vagy épp
napsütötte színpompában. Oláh Kati 2009 óta tagja a Veszprémi Művész
Céhnek. Alkotói munkássága 2015-től egyedi porcelánékszerek készítésével egészült ki.
Kiállításai: Leginkább férjével, Boda Balázzsal közösen állítanak ki. Fontosabb tárlatok: Budapest (1994, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013); Keszthely (1993); Sopron (1995); Gödöllő (1999); Veszprém
(2000, 2010, 2012, 2014).
Díjak: Országos Képző- és Iparművészeti pályázat, III. díj (2000); Ajkai
Országos Képző- és Iparművészeti kiállítás, Alkotói Díj (2008).
Alkotása: Az eső illata (30x40 cm, olaj, vászon, 2013)
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Fotó: Sántha Antal

Ozsváth Sára
A romániai Alsócsernátban (Háromszék) született 1930. március
5-én, művésztanár. Polgári iskoláit
Kézdivásárhelyen, középiskolai tanulmányait Nagyváradon, a Szent
Orsolya Főgimnáziumban végezte
el. Itt döntött úgy, hogy matematika-rajz szakos tanár lesz. Már gyermekként jelentős sikereket ért el
rajzversenyeken, s 1948-ban pedagógiai iskolába nyert felvételt. 1952-ben kapott diplomát és 1984-ig, nyugdíjazásáig tanított. Hosszú éveken át az erdélyi Baróton élt, tanított és alkotott.
Tanítványaival megszerettette a festészetet. 1987 decemberében települtek
át férjével Erdélyből Hajdúböszörménybe. A helyi Középkerti Általános Iskolában még három évet tanított. Pedagógusként ipar- és képzőművészeti
szakkört vezetett, ehhez sok szemléltető képet hozva létre. Szabadidejében szívesen rajzolt és festett. Mióta Hajdúböszörményben él, főleg meleg
színekkel fest. Először akvarellel dolgozott, később kipróbálta az olajat és
pasztelltechnikát is. Több munkáján láthatók a szép erdélyi tájak. Szívesen
fest templomokat, a magyarság történetének eseményeit megörökítő tablókat. Elsősorban tájfestőnek tartja magát. Alkotásai gyakran szerepelnek
kiállításokon.
Kiállításai: Hajdúböszörményben legutóbb 2005-ben és 2010-ben volt önálló kiállítása.
Alkotása: Hortobágy (48x68 cm, vegyes, karton, 2008)
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Fotó: Horváth Tamás

Pál Nagy Balázs
Hajdúböszörményben született 1963. május 11-én.
Grafikus, rajztanár. Pálnagy
Zsigmond unokája, Pálnagy
Balázs fia. Szülővárosában
végzett általános és középiskolai tanulmányai után
Nyíregyházán, a Bessenyei
György Tanárképző Főiskola matematika-rajz szakán
szerzett tanári diplomát.
Közben animációs technikákkal amatőr filmeket készített, majd a főiskola
elvégzését követően, 1985-ben a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermébe került. Főleg oktatófilmeket, reklámokat készített, magyar és külföldi sorozatfilmeken dolgozott. Animált, forgatókönyveket írt, rendezett,
közben alkalmanként a stúdión belüli utánpótlásképzéssel foglalkozott.
2000 és 2002 között társaival saját rajzfilmműhelyt működtetett Nyíregyházán. 1995-től rajzanimációt és 2003-tól tervezőgrafikát tanít a kecskeméti
Kandó Kálmán Szakközépiskola művészeti tagozatán. Gyermekeknek szóló kiadványokat illusztrál. Kártyagyűjtő szenvedélyének és a kisgrafikához
húzó régi vonzalmának összevonásaként kis példányszámban megjelenő
kártyacsomagokat készít – számozott sorozatokban, kifejezetten gyűjtők
számára. Jelenleg fő alkotótevékenysége az 50 évvel ezelőtti fotótechnikákat felelevenítő nagyformátumú fényképezés.
Kiállításai: Több alkalommal is, legutóbb a Hárman ecsettel című, Hajdúböszörményben rendezett (2005) kiállításon láthattuk munkáit – a festődinasztia másik két tagjának munkái mellett.
Alkotása: Játékkártya mintakönyv (25x32 cm, papír, bőr, 2010)
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Fotó: családi archívum

Pálfi Gyula
Hajdúböszörményben született 1963. február 8-án, művésztanár. Általános iskola után
tanulmányait a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium rajztagozatán folytatta, majd a
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát földrajz-rajz szakon.
Az Iparművészeti Egyetemen környezetkultúra
kurzust végzett, később vizuális- és környezetkultúra mesterszakos diplomát szerzett. 1986
óta vizuáliskultúra tantárgyat tanít, képzőművészeti foglalkozásokat vezet. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban oktat 2002-től.
„Mindig szorosan kötődtem a festészethez, a rajzoláshoz, amely életem
szerves részévé vált. Nem a szemünk közvetítette látvány hű tükrözése a
célom, hanem ezen képek nyomán kialakuló benyomások, emóciók kifejezése. A színek, foltok, felületek, anyagok szabadságát szeretném megtalálni és visszaadni, ezzel is növelve saját gondolati, érzelmi tartalmukat”
– írja festői hitvallásáról. Középiskolás kora óta vesz részt megyei és országos tárlatokon. Többek között a Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlaton is
szerepelnek alkotásai. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
1998 óta tagja. Szívesen kapcsolódik be művésztelepek munkájába, eddig
a hajdúböszörményi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepre és a Monoki
Nemzetközi Művésztelepre kapott meghívást.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Nyíregyháza, Hajdúböszörmény, Debrecen,
Veitshöchheim. Csoportos tárlatok: Kazincbarcika, Miskolc, Budapest,
Debrecen, Hajdúböszörmény, Monok, Szeged, Hódmezővásárhely.
Alkotása: Böszörményi skanzen asztala (35x45 cm, akril, farost, 2014)
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Fotó: családi archívum

Pálnagy Balázs
Hajdúböszörményben született 1927. május 18án, művészcsaládban. Festőművész, tanár. Apja
Pálnagy Zsigmond néhai festőművész. „Tulajdonképpen az apám műterméből indultam, ott
rajzolgattam gyermekkoromban. Elsősorban tehát az apámat tartom mesteremnek” – nyilatkozta. A helyi gimnáziumban Király Jenő és fia, Róbert voltak a rajztanárai. Később felvételt nyert
az Iparművészeti Főiskolára. Ott Haranghy Jenő
tanította a grafikát. Mint akvarellista, tanárát,
Soproni Horváth Józsefet tartotta mértékadónak. A család nehéz anyagi helyzete miatt abbahagyta tanulmányait, végül
Egerben 1956-ban testnevelés-, majd 1960-ban ugyanott rajzszakos tanári
diplomát szerzett. Tanulmányai befejezése után Debrecenben, a vénkerti általános iskolákban tanított 1974-ig, nyugdíjba vonulásáig. Közben a
debreceni református gimnáziumban óraadó tanárként is dolgozott. Több
mint húsz évig végzős diákokat készített fel rajzból. Alapító tagja volt a
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek, melynek munkájában rendszeresen részt vett. Elsősorban tájképeket festett akvarellel és temperával, mellette szinte mindennap rajzolt. „Szeretem a színek összhangját és a fények
játékát. A legszebb harmóniákat a természet nyújtja, és én innen merítem
az erőt” – vallotta művészetéről. Debrecenben halt meg 2012. január 7-én.
Kiállításai: A közönségnek először Hajdúböszörményben mutatta be képeit (1960), azt követően rendszeresen részt vett kiállításokon. Emlékkiállítása: Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (2012).
Alkotása: Kisböszörményi ház (35x50 cm, akvarell, papír, 1989)
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Fotó: családi archívum

Pálnagy Zsigmond
Hajdúböszörményben született 1896.
május 18-án, keményfejű, nyakas hajdúcsaládba. Gimnáziumi rajztanára,
Király Jenő festőművész biztatására –
és ezzel apja haragját kiváltva – félárva, csizmás parasztgyerekként került
Budapestre, az Iparművészeti Iskolába. Mesterei Udvary Géza és Ujváry
Ignác lettek. Tanulmányait a világháború kitörése megszakította, önkéntesként ment a frontra, 33 hónapot töltött az első vonalban. Leszerelése után
visszatért iskolájába, majd külföldön
próbált szerencsét. A 20-as évek elején tanulmányútra indult, Bécs, München, Firenze után hosszabb időre Milánóban telepedett le. A kezdeti idők
megpróbáltatásai, nélkülözései után
Milánóban már a festészetéből élt meg, élénken részt vett az ottani művészeti életben is. Jó barátságot ápolt a Tallone festődinasztiával, mecénása
Andrea Pattay, gazdag selyemkereskedő és ismert műpártoló volt.
Komoly, hosszú távú tervei voltak, életre szóló álmokat szőtt. 1923-ban,
egyik levelében írta: „Én nem tudok maradni a Tisza-parton, az én nagy
szememmel nincs nekem ott mit keresni, amit meg nem találok. Csak a
por, csak a felhő, és nekem több, több kell ennél, mindig kell: Páris. Tudom én azt, hogy nehéz odáig futnom, tudom én azt, hogy könnyebb volna
visszamenni a Tisza mellé.” A milánói jólétet feladva, 1923 nyarán Párizsba költözött, de számításai nem váltak be, ebben az időben alig festett.
1924 őszétől a Mauméjean fivérek neves üvegablak- és mozaikgyárában
volt tervező. A cég az 1925-ös párizsi világkiállításra fehérgránitból épülő
kápolnával készült, ennek üvegablak- és mozaikterveit készítette. Hosszú
távon akart Párizsban berendezkedni, ahol művészete kiteljesedését várta.
Menyasszonya, későbbi felesége kiutazását próbálta előkészíteni, amikor
1924 novemberének végén – terveivel ellentétben, mindent félredobva –
máig tisztázatlan okok miatt váratlanul hazatelepült szülővárosába, Hajdúböszörménybe. Nehezen alkalmazkodott az akkori magyarországi viszonyokhoz, még nehezebben a kisvárosi léthez. Az első itthoni években
Hajdúböszörményben és Debrecenben kereste a boldogulást.
Tetterős művész volt, pályája felfelé ívelni látszott, számtalan műkereskedővel állt üzleti kapcsolatban, képei bel- és külföldön egyaránt kelendőek lettek, kezdeti sikereit mégis folyamatos anyagi nehézségek kí-
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sérték. Közben demokratikus beállítottságától és vérmérsékletétől hajtva
folyamatosan politizált, részt vett a közéletben. Alapítója és főtitkára lett a
Tiszántúli Szépmíves Céhnek. A harmincas évek végén Budapestre készült,
néhány hónapig műtermet is tartott fenn a fővárosban, kevés sikerrel. A
negyvenes évek elején egészsége megromlott. A háború alatti nélkülözés,
egyre romló anyagi körülményei, a háború utáni kilátástalanság, a politikai üldöztetések felőrölték az erejét. Az ötvenes években visszavonultan
élt. Élete utolsó szakaszában maga és családja megélhetéséért küzd: elhatalmasodó, végzetes betegségével viaskodva, kényszerű, sokszor megalázó
helyzetben, megrendelésre festett. Még két elismerést tartogatott neki az
élet: egy kiállítást Kiskunhalason, és utolsó nagy csoportos bemutatkozását a debreceni Déri Múzeumban, 1958-ban. Utolsó levelében írja feleségéhez: „Szürkébb kispolgár már én nem tudok, de nem is szeretnék lenni.”
Hajdúböszörményben halt meg 1959. december 15-én.
Hajdúböszörményben a Pálnagy Zsigmond utca 10. szám alatti szülőháza falán tábla őrzi emlékét. A pályakezdő alkotókat ösztönző díjat neveztek
el róla, amelyet a Bocskai István Gimnázium rajztagozatos hallgatói közül
évente egy végzős kap meg.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Hajdúböszörmény, Debrecen, Hajdúnánás
(1925); Debrecen, Aranybika [Győrösi Istvánnal] (1927). Emlékkiállítások:
Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (1961, 1975); Hajdúböszörmény,
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (1966, 1977, 1996).
Díjak: Hajdúböszörmény város posztumusz díszpolgára (2009).
Alkotása: Mosás a patakban (60x80 cm, olaj, vászon, é. n.)
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Fotó: családi archívum

Prím Zoltán
Hajdúböszörményben született 1932. november
22-én. Ötvös, grafikus. Iskoláit Debrecenben,
majd 1954 és 1960 között a budapesti Iparművészeti Főiskola ötvös szakán folytatta. Mesterei
Hincz Gyula és Borsos Miklós voltak. 1960-tól
1965-ig Budapesten, az Állami Pénzverőben ékszertervezőként dolgozott, majd Debrecenbe
költözött, a Hajdú-Bihari Naplóhoz került, később, 1969 és 1975 között, a Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat grafikusa volt.
Tagja a Képző- és Iparművészek Szövetségének. 1983 és 1993 között a Debreceni Műhely Képző- és Iparművészeti Alkotóközösség tagja. 1967-ben az országos fémplasztikai tárlaton szerepelt,
1970-ben pedig az Ékszer '70 című kiállításon vett részt Budapesten. 1969től rendszeresen szerepel a Hajdú-Bihar megyei tárlatokon, 1971-től pedig
alkalmanként részt vesz a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájában is. 1975-ben Egyiptomban, 1985-ben Olaszországban járt tanulmányúton.
Az ötvösség mellett rajzol. Vöröskréta rajzai magas fokú grafikai felkészültségre utalnak. Témáit szívesen veszi a természetből, amit édesapja
vadőr múltja miatt is kedvel. Réztárgyain, de krétarajzain is gyakran örökíti
meg az erdőt, a fákat, fatörzseket és az erdő állatait – vaddisznót, baglyot,
fácánt, illetve lovat és bikát is fest. A debreceni Móricz utcai művészlakások egyikében él és dolgozik 1975 óta.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Debrecen (1970, 1974, 1979, 1981); Balmazújváros, Tokaj (1971); Hajdúböszörmény (1971, 1984). Külföldi tárlatai: Nagyvárad (1973); Lublin (1971). Ezeken túl több országos és megyei fémplasztikai, ékszer- és iparművészeti kiállításon vesz részt.
Díjak: SZOT Ösztöndíj (1983).
Alkotása: Erdei tisztás (60x42 cm, vörös kréta, papír, 1985)
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Fotó: Horváth Tamás

Rácz Imre
Hajdúböszörményben
született 1957. december 18-án. Festőművész,
tanár. A helyi Bocskai
István Gimnázium rajz
szakosaként érettségizett. Tanárai Bíró Ferenc
és Király Róbert voltak.
Már gimnáziumi évei
alatt bekapcsolódott a
debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör munkájába, ahol Bíró Lajos, Félegyházi László
és Török Anikó festőművészek segítették a szakmai fejlődésben. 1981-ben
szerzett matematika-rajz szakos diplomát a nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskolán. Itt nagy hatással voltak rá Valkovits Zoltán, Horváth János és Bényi Árpád művésztanárai. 2009–10-ben vizuális- és környezetkultúra tanári mesterképzésen szerzett újabb diplomát. 2013 óta tagja a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
A képalakításban a vizuális kifejező eszközök közül a színek hatását
használja leginkább. A látvány színbeli átélésére és kifejezésére törekszik.
„Festményeimben a fény játszik főszerepet. A napsütés, melyben feloldódnak a formák, elvesztik konkrét alakjukat, kontúrjaikat, csak a színes foltok
maradnak, képelemmé válnak” – vallja festői felfogásáról. Kompozíciótervezéssel, pl. a Debreceni Virágkarnevál tervezési és kivitelezési munkáival,
valamint könyvillusztrációk készítésével foglalkozik. 1987 óta a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolában tanít. Pedagógiai
munkájában nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Hajdú-Bihar megyei általános és középiskolás rajz szaktanácsadói feladatot lát el 1995 óta.
Eredményes alkotómunkájáért országos rajztáborokba és művésztelepekre kap meghívást, így többek között Hajdúnánásra (1972, 1973, 1974,
1975), Mártélyra (1975) és Tiszadobra (1981). A hajdúböszörményi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepre is többször kapott meghívást (2006, 2009,
2012, 2014), ahol 2010-től kuratóriumi tag is.
Kiállításai: Debrecen (1997, 2001, 2002, 2005, 2006, 2011, 2012); Hajdúnánás
(2006); Budapest (2009); Nyíregyháza (2011); Hajdúböszörmény (2014). Az
egyéni tárlatokon túl csoportos kiállításokon is rendszeresen szerepel.
Díjak: Művelődési Minisztérium Dicsérő Oklevele (1988); Hajdú-Bihar
megyei Őszi Tárlat Nívódíja (2012).
Alkotása: Őszi nap (50x70 cm, olaj, farost, 2002)
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Fotó: családi archívum

Somogyi Nagy Zoltán
Debrecenben született 1938. július 15én. Festő, műkereskedő. 1969 és 1973
között Hajdúböszörményben élt és a
Finommechanikai Vállalatnál dolgozott. Nagymamája és felesége is itteni
születésű. 1975-től Maghy Zoltán festőművészhez és dr. Tóth Ervin művészettörténészhez fűződő baráti kapcsolata
révén jelentős szakmai ismeretre tesz
szert a festészettel kapcsolatban. A festmények hivatásszerű értékesítése közben alakult ki vonzalma az alkotás iránt. Ez időben került személyes ismeretségbe többek között Csáki-Maronyák Józseffel, Gádor
Emillel, Csikós Andrással, Józsa Jánossal, Szász Endrével, Kurucz
D. Istvánnal, Csergezán Pállal, Bod Lászlóval és még több országos
elismertségű alkotóművésszel. A festészettel behatóbban Kurucz D.
István segítségével kezdett foglalkozni, aki haláláig a mestere volt.
Együtt készítették pl. a hajdúhadházi Földi János Általános Iskolában kiállított Álmosdi csata után című pannót. Leginkább tájképeket, virágcsendéleteket és portrékat fest. Munkáiban visszatérnek
a gyerekkorban szerzett élmények, melyek jellemzően a Szatmár
megyei Rozsályhoz és a szomszédos falvakhoz – Gacsályhoz, Zajtához és Méhtelekhez – kötődnek. Több alkalommal szervezett és
rendezett kiállításokat, pl. Maghy Zoltánnak, akivel sok évtizedes jó
kapcsolatot ápolt.
Kiállításai: Rozsály (2006); Kanada, Edmonton (1991); s a HajdúBihar megyei Őszi Tárlaton több képével szerepelt már Debrecenben.
Alkotása: Zajtai ház (50x60 cm, olaj, farost, 1991)
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Fotó: családi archívum

Sőrés Sándorné Molnár Mária
Hajdúböszörményben született 1952. május 2-án.
Iskolai tanulmányait is itt folytatta. A festészettel való foglalkozás mindig is titkos vágya volt,
2003-ban, férje korai halála után kezdett lépéseket tenni, tervei megvalósítása érdekében, 2005ben beiratkozott a debreceni Festőtanodába. A
szakkörben való munkáját előbb Potyók Tamás
művésztanár vezette, majd pedig Tarnóczi József.
Hajdúböszörményben Fekete János művésztanár
szakköreit is látogatja. Leginkább olajjal, akrillal
és temperával fest, rajzol, valamint ikonok készítésével is próbálkozik, ez utóbbiban Nagymihályi Géza művészettörténész
nyújt neki segítséget. Kép- és színvilágában jelen vannak a természet színei, elemei. Alkotásai szándéka szerint pillanatnyi „lelkiállapotokat” közvetítenek, finom sejtetésekkel. Célja, hogy tovább képezze magát, újabb
technikákat sajátítson el.
Kiállításai: Egyéni tárlatai: Hajdúböszörmény, Görögkatolikus Templom,
Torony Galéria (2007, 2009, 2015); Hajdúböszörmény, Kertész László Városi
Könyvtár (2014); Hajdúdorog, Mészáros Károly Városi Könyvtár (2015); Újrónafő (2015). Állandó kiállítás: Hajdúböszörmény, Petőfi Házban (2009).
Csoportos tárlatai: Debrecen, Kertvárosi Közösségi Ház (2007-tól évente);
Debrecen, Fókusz Galéria (2007); Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2008-tól évente); Hajdú-Bihar megyei Őszi
Tárlat, Debrecen, Kölcsey Művelődési Központ (2011, 2012, 2015); Budapest,
Nemzeti Szalon (2015).
Díjak: Kertész László Illusztrációs Pályázat Különdíja (2014)
Alkotása: Az én városom (50x40 cm, olaj, farost, 2009)
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Fotó: családi archívum

Sz. Kóczián Melinda
Gyöngyösön született 1946. április 16-án.
Képzőművész, művésztanár. Középiskolai
tanulmányait Egerben végezte, majd az egri
Tanárképző Főiskolán szerzett magyar-rajz
szakos tanári diplomát. 1974-től nyugdíjazásáig Hajdúböszörményben az Eötvös József
Művészeti és Általános Iskolában tanított.
Jelenleg Debrecenben él és alkot. 1990 óta
állít ki. Tanulmányúton járt Lengyelországban, Németországban és Franciaországban. Alapító tagja a Pasztellfestők
Országos Egyesületének.
Leginkább pasztell- és zománcképeket készít. Alkotásaiban mindennapjaink közvetlen tárgyi világát lírai, bensőséges hangvételben jeleníti
meg. Marcali Kiss Józseftől kölcsönzött ars poétikája: „Korunk társadalma
végső kétségbeesésében kapaszkodik a természet erejébe – elfelejtett titkait, kincseit kezdi felfedezni –, ha elég jó a memóriája, talán megmenekül.”
Kiállításai: Hajdúböszörmény, Zeneiskola (1998); Románia, Kovászna
(1999); Franciaország, Saint Michel (2001, 2002 2003); Debrecen (2005);
Ausztria, Pöchlarn (2007); Hévíz (2007). Rendszeresen szerepel hazai csoportos és egyéni tárlatokon. Gyakran állít ki férjével, Szilágyi Imre grafikusművésszel, legutóbb Debrecenben, a Csokonai Emlékházban (2009, 2014).
Alkotása: Kertész leszek (20x20 cm, tűzzománc, 2008)
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Szegedy Imre
Hajdúböszörményben született 1919. november 5-én. Rajzolni, festeni a középiskolában kezdett. 1946-tól három évig Pálnagy
Zsigmond műtermében tanult rajzolást,
festést. 1950-től a debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben képezte magát, amit Félegyházi László, Menyhárt József, dr. Tóth Ervin és Veress Géza vezetett.
A városhoz kötődő élményanyaga arra kötelezte, hogy az alföldi táj szépségeit kutassa.
Leginkább olaj- és akvarelltechnikával dolgozott, gyakran festett a Hortobágyon is. 1951-től részt vett a megyei
Őszi Tárlatokon. Mint színpadi díszletfestő került a debreceni Csokonai Színházhoz 1955-ben, ahol munkáját elismerés kísérte. Emellett mindig élt benne az igény a kötetlen festői megnyilatkozásokra. Közben követték egymást a kiállítások, melyeken táblaképekkel
szerepelt, több alkalommal volt résztvevője a Hajdúsági Nemzetközi
Művésztelepnek. A Művészeti Alapnak 1988-tól tagja. Az 1987-es
hajdúböszörményi kiállítása meghívóján ez olvasható: „Csaknem
negyven esztendő alatt, 1949-től, fokról fokra érlelődő és gazdagodó
munkásságot kísérhetünk figyelemmel. Az út töretlen folytatásáról
tesz tanúbizonyságot a mostani kiállításon is.” Hajdúböszörményben halt meg 1997. november 3-án.
Kiállításai: Önálló tárlatai: Hajdúböszörmény, Veszprém, Keszthely, Balatonfüred, Tapolca, Hajdúnánás, Budapest. Csoportos kiállításokon is szerepelt alkalmanként.
Alkotása: Hortobágy alkonyatkor (50x60 cm, olaj, farost, 1989)
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Szepesi Ibolya
Hajdúböszörményben született 1958. június 22-én. A Bocskai István Gimnázium
rajztagozatán tanult, a helyi Óvóképző
Főiskolán működő városi rajzszakkör
tagja lett. Rajztanára Bíró Ferenc volt,
akit mesterének is tekintett. „Bíró Ferenc
meghatározó szerepet jelentett a művészi
pályámat illetően. Nem csak az irányt adta
meg a pálya felé, de az elkötelezettséget
is megkérdőjelezhetetlenné tette” – írta.
Diplomáját a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola biológiarajz szakán szerezte meg. Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerzett vizuális- és környezetkultúra szakon mestertanári egyetemi
diplomát Szurcsik József tanítványaként.
De nemcsak önmagát képzi folyamatosan. „A tehetséggondozás állandó
megújulást jelent számára. Rendszeresen szervez, irányít alkotóheteket,
alkotótáborokat. Sajátos témaválasztása 2013 óta a magyar szürkemarha,
ami hungarikum. A magyarság jelképévé vált állat rendíthetetlen elemi
erővel jelenik meg a képein” – olvasható életrajzában. Alapvető technikája az akvarell, de az olajjal festett alkotásaiban még erőteljesebb kifejezési
mód jelenik meg. Több művésztelep munkájában vesz részt, pl. a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepen 1997-ben, Kecskeméten 2009-ben, Dunaújvároson 2012-ben és 2013-ben, Ajakon 2014-ben. Jelenleg a dunaújvárosi
tankerület művészeti munkaközösségének vezetője.
Kiállításai: Dunaújváros (1991, 1992, 2001); Hajdúszoboszló (1993); Hajdúböszörmény (1997); Budapest (2011).
Alkotás: Kodály öröksége (58x58 cm, olaj, vászon, 2012)
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Szilágyi Elek
Hajdúböszörményben született 1933. november 18-án, festőművész. A képzőművészettel már középiskolás korában – Király
Róbert művésztanár segítségével – megismerkedett. 1952-től művészi alapismereteit
Debrecenben, majd Egerben szerezte meg,
szabadiskolákban. Alkotói látásmódját később Veress Géza és Menyhárt József alakították. 1958-tól vett részt egyéni és csoportos kiállításokon. 1961-től hívatásos festő,
tagja a budapesti Fiatal Képzőművészek
Stúdiójának, 1962-től a Művészeti Alapnak. 1964-ben alapító tagja a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek, 1975-ben a Hortobágyi Alkotótábornak.
Dolgozott sok más hazai és külföldi művésztelepen, pl. a franciaországi St.
Michelben, Németországban, Erdélyben, Kárpátalján és Lengyelországban. Tanulmányúton járt további országokban is.
1974-től Debrecenben él és dolgozik. Az alföldi iskola lírai-realista
irányzatának képviselője. Meditatív hajlamú festőegyéniség. Fontos egyházművészeti tevékenységet is folytat. Festői munkássága elismeréséül a
80. születésnapján, nagyszabású kiállítása alkalmával Holló László-díjat
adományoztak neki.
„Hiába küzdöttem erőmtől, tehetségemtől, szerencsémtől függően, az
adóság nyomasztó tudatát mindig éreztem testemben, lelkemben. Sok a
meg nem festett kép” – írja magáról egy kiállítása meghívójában. „A festő
művészete ott van, ahol a hazája – de hol az a haza? A földben, ahol meggyökereztél, ahonnan kitépted magad, ahová visszatértél. A hortobágyi és
böszörményi (mindenekelőtt a Maghy Zoltánnal nevesíthető) festészetben, amelyben művészként megszülettél, amelytől elszakadtál” – írja róla
Éles Csaba. Alkotásai megtalálhatók múzeumokban, közintézményekben,
templomokban, hazai és külföldi gyűjtők tulajdonában egyaránt.
Kiállításai: Parádfürdő (1961); Eger (1962, 1972); Hajdúböszörmény (1962,
1967, 2008); Balmazújváros (1968, 1971, 1972); Debrecen (1968, 1971, 1972,
1978, 1983, 1988, 1993, 2012, 2013); Berettyóújfalu (1975); Franciaország
(1988). Egyéni tárlatain túl számtalan hazai és csoportos kiállításon mutatkozott be alkotásaival.
Díjak: Holló László-díj (2013); Hajdúböszörmény Város Polgármesterének
Elismerő Oklevele (2013).
Alkotása: Esti csillag (50x70 cm, akril, farost, 1992)
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Szilágyi Imre
Debrecenben született 1942. február 16-án. Grafikusművész, festő, köszönhetően nagyanyjának, aki egy alkalommal egyik rajzát eljuttatta
a debreceni – akkor már ismert – festőművészhez, Menyhárt Józsefhez. A mester a debreceni képzőművészeti szabadiskolába irányította,
majd a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben tanult, ahol a hajdúböszörményi születésű
Veress Géza, valamint Félegyházi László tanította, később Bíró Lajos oltotta tanítványába
a szakma tiszteletet. 1964-ben beiratkozott az
egri Tanárképző Főiskolára, ahol Blaskó Jánostól tanult sokat az életről, a
világról és a művészetről.
Kezdő tanárként Hajdúnánásra került. Először festett és linókat metszett, de Bíró Lajos biztatására festés helyett a grafikát helyezte előtérbe.
1971-től 2004-ig, nyugdíjazásáig a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi
Pedagógiai Főiskolai Karának docense volt. 1974-től aktív tagja a Hajdúsági
Nemzetközi Művésztelepnek. Tagja több országos képzőművészeti egyesületnek, szövetségnek, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus
tagjává vált 2015-ben. Első választott technikája 1972 körül a linó és a linómontázs volt. Mellette intenzíven foglalkozni kezdett a rézkarcolással
is. Számtalan ex librist, illusztrációt készített, meghívót és könyvborítót
tervezett. Alkotásai felvillantják gyermekkorunk és a mesék tündérvilágát.
Kiállításai: 1968-tól vesz részt a megyei és országos tárlatokon. Hazai és
külföldi önálló és csoportos kiállítása közül néhány: Lublin (1973); Hajdúböszörmény (1977, 1979, 1985); Debrecen (1978, 1982, 1984, 1989, 1996,
2013, 2015); Keszthely (2014); Budapest (1979, 1983, 1989); Barcelona (1992).
Barcelonában kétszer, valamint Rómában és Arezzóban is szerepelt nemzetközi ex libris kiállításon, a portugáliai ex libris világalbum válogatásban,
a miskolci országos grafikai biennálékon, az országos színesnyomat-kiállításokon szintén sokszor részt vett.
Díjak: Káplár Miklós-díj (1975, 1980, 1985); Csokonai-díj (1978); Debreceni
Országos Nyári Tárlat Nívódíja (1984, 1993); Holló László-díj (1990); Medgyessy-díj (1986); Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2013);
Hajdú-Bihar Megyei Príma Díj (2013).
Alkotása: Krónikás (23x40 cm, rézkarc, 2009)
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Szolnoky Győző
Hajdúböszörményben született 1905. október 28án. Szolnoki Zoltán ügyvéd bátyja. A helyi Bocskai
István Gimnáziumban 1923-ban érettségizett. Rajztanárától, Király Jenőtől sajátította el a rajzolás és
festés alapjait. Legkedveltebb technikája az akvarell
volt. Kedvenc témáiról – melyek az alföldi tájak, a
korabeli hajdúböszörményi utcák voltak – közel
200 képet készített. A hajdúböszörményi és a debreceni nyári alkotótáborokban három alkalommal
vett részt. Alkotásait ismert helyi és országos festőművészek „jó művészi értékűnek” minősítették. Az
általa készített alkotásokat elajándékozta a rokonoknak, barátoknak, és két
fiának, Győzőnek és Zoltánnak. 75 éves koráig aktívan festett. 1989. január
18-án halt meg szülővárosában, Hajdúböszörményben.
Kiállításai: Debrecen, Déri Múzeum (1962); Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (1966, 1972).
Alkotása: Polgári-Vörösmarty sarok (30x42 cm, akvarell, papír, é. n.)
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Szolnoki Zoltán
Hajdúböszörményben született 1908.
szeptember 2-án. Ügyvéd, festő. Középiskolai tanulmányait a helyi Bocskai
István Gimnáziumban folytatta, és itt
érettségizett, majd ügyvédi diplomáját a
debreceni jogi egyetemen szerezte meg.
Az első hajdúböszörményi festőgeneráció tagja. A festészet útján gimnáziumi tanára, Király Jenő indítja el. „Király
Jenő festőművésztől, egy kiváló tanártól
tanultam rajzolni és festeni. Nagy tudásával, kiváló művészi egyéniségével mindenkit maga köré gyűjtött és elérte
azt, hogy városunk a festők városa lett” – írta 1982-ben.
Sajátos, önálló karakterrel valósítja meg művészi elképzeléseit. Alkotásaiban megjelennek a hajdúsági tájak, az alföldi életképek, a vidékre jellemző látnivalók. Ügyvédi munkájából eredően is állandó kapcsolatot tartott a képzőművészet jeles helyi és országos képviselőivel. Munkája mellett
szabadidejében mindig rajzolt és festett. Tanítómesterei között említette
Pálnagy Zsigmondot, Bornemisza Gézát és az erdélyi Incze Istvánt. „Ez a
technika rokon volt az ő egyéniségével, alkalmat adott belső hangulatainak
érzékenységének kifejezésére” – fogalmazott 1998-as kiállítása megnyitója
alkalmával dr. Lázár Imre. Rajongott a természetért, ezt fogalmazta meg
újra és újra műveiben. „Városunknak és környékének ezer arcát, színét villantják fel képei. Sajátjának érezte a böszörményi táj minden rezdülését,
változását. Igyekezett örök érvényűvé tenni a színes, elillanó pillanatokat.”
– mondta róla dr. Lázár Imre. Szeretetteljes művészi tevékenységének eredményeként munkáiba rendszeresen betekintést is engedett tárlatain. „Itt
születtem, itt jártam iskolába, itt élek 74 év óta. Ismerem a város minden
dűlőjét, ismerem utcáit, talán járdáinak minden kövén jártam már (...),
a kiállított képeim vallomások életemről, gondolkodásomról” – írta élete
utolsó szakaszában. Debrecenben halt meg 1995. január 10-én.
Kiállításai: Idősebb korában munkáiból évente, kétévente rendezett kiállításokat. Második hajdúböszörményi tárlata a Sillye Gábor Művelődési
Központ és Közösségi Házban volt (1982).
Alkotása: Napraforgós csendélet (30x23 cm, akvarell, papír, 1960)
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Takács László
Munkácson született 1940. augusztus
21-én, festő. Családjuk 1944-ben a háborús események miatt költözött Magyarországra, Hajdúböszörménybe. Itt
végezte általános iskolai, majd gimnáziumi tanulmányait. Az első rajzolással,
festészettel kapcsolatos élmények iskolai tanulmányai során érték, meghatározó volt számára a Király Róbert által
részére kiadott házi feladat – egy „ezerszínű” őszi szőlőlevelet kellett megfestenie. „Azóta is irigykedve figyelem a természet évente ismétlődő csodás tárlatát” – mondta a festő. Ösztönzőleg hatott rá Munkácsy Mihály művészete. A
közös szülőváros inspiráló hatású volt számára, minek következtében folyamatosan kereste a szakmai fejlődés lehetőségét. Pálnagy Zsigmond, Pálnagy
Balázs, Maghy Zoltán és Káplár Miklós munkái motiválták témaválasztásait.
Később a helyi Faipari Vállalat igazgatójaként került kapcsolatba a Hajdúsági Nemzetközi Művészteleppel, bekapcsolódva az ott folyó munkába, támogatva annak működését. Maghy Zoltán és dr. Szolnoki Zoltán segítségével a
festészet technikai és gyakorlati részleteibe nyerhetett betekintést. A paraszti
élet munkafázisait, tájképeket, csendéleteket és portrékat fest. Szerkesztés
és kivitelezés terén Pálnagy Balázs támogatta tanácsaival, kezdeményezésére
2009-ben létrehozta otthonában a Művészeti Megálló Galériát, amely elsősorban helyi kortárs alkotóknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. Itt tartja
Nyitott műterem címmel rajz- és festészeti kurzusait iskolás korú és felnőtt
csoportoknak. Ez a hely ad otthont képei állandó kiállításának is. Tagja az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak, a budapesti Batsányi-Cserhát
Művészkörnek, utóbbi rendszeresen zsűrizi munkáit és több elismerésben
részesítették már. Több hazai és külföldi művésztelep munkájában részt vett.
Kiállításai: Hajdúböszörmény (első önálló kiállítása: 2008); Nyíregyháza
(2009); Zsámbék (2010); Balmazújváros (2011); Székesfehérvár (2011); Hajdúdorog (2012); Budapest (2013); Debrecen (2013). Rendszeresen részt vesz
csoportos kiállításokon és festőversenyeken, a helyi festészettel kapcsolatos
rendezvényeken.
Díjak: Batsányi-Cserhát Művészkör ART-díja (2012); Bornemisza Barnabás
János-díj (2013); Batsányi-Cserhát Művészkör Aranydiplomája (2014); Cserhát József Irodalmi és Művészeti Díj (2015); Hajdúböszörmény Város Polgármesterének Elismerő Oklevele (2015).
Alkotása: A hajdúböszörményi Kálvin téri templom (80x60 cm, olaj, farost, 2011)
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Tamus István
Debrecenben született 1953. szeptember 13-án. Grafikusművész és tanár. A
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett rajz-földrajz
szakos diplomát 1978-ban, majd 1983–
1986 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán képezte magát, Bráda Tibor vezetésével. A hajdúböszörményi
Középkerti Általános Iskolában rajz-földrajz szakon tanított 1977–1980 között.
Nővére itt él, szintén pedagógus. Jó kapcsolatot ápolt Maghy Zoltánnal, akinek
a síremlékavatóján beszédet mondott. A Debreceni Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolájának szakvezető rajztanára volt 1980-tól, 1987-től a Debreceni Tanítóképző Főiskolán, a mai Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetében tanít, docens a Művészeti Tanszéken.
Tanszékvezető volt 1998 és 2008 között. A debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör tanára volt húsz éven át. Tehetséggondozó és felvételi előkészítő
pedagógusi munkáját a saját alapítású Vasárnapi Rajziskolában végzi. A Déri
Múzeum munkatársa volt 1992-től 2005-ig. A MAOE országos választmányi
tagja. A Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének alapító elnöke 2000 óta.
Gyakori résztvevője számos alkotótábornak, többek közt a hajdúböszörményi
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek is, ahol a munkák zsűrizésében is több
alkalommal részt vett. A Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep (Derecske, 1996),
a Balatonfüredi Nemzetközi Művésztelep (2005) és a Tiszaderzsi Művésztelep
(2013) alapító vezetője. A Bakoss Tibor Kisgaléria létrehozója (1994) és művészeti vezetője volt fennállásáig. Alkalmazott grafikai tevékenységet is folytat:
több logót, plakátot, molinót, oklevelet, könyvborítót és illusztrációsorozatot
készített. Negyedik évtizede vesz részt a debreceni virágkarnevál kompozícióinak tervezésében és kivitelezésében.
Kiállításai: Debrecen (évente); Derecske (1992); Budapest (1995, 2010); Hajdúböszörmény (2012); Hajdúszoboszló (2012); Püspökladány (2013). A hazai
bemutatók mellett jelentős kiállításokat rendezett külföldi galériákban is.
Díjak: Kiváló Pedagógus (1985); II. Református Világtalálkozó Alapítványi Díja
(1991); Debrecen Kultúrájáért Díj (1993, 2005); Tanítóképzésért Emlékérem (1997);
XVI. Országos Nyári Tárlat Nívódíja (2000); Holló László-díj (2004); Hajdú-Bihar
Megyei Tavaszi Tárlat Nívódíja (2004); Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző
Főiskola művészeti díja (2004); Móré Mihály-díj (2007); Kölcsey Emlékplakett
(2010); Hajdú-Bihar Megyei Príma Díj (2011); Csokonai-díj (2013); Fekete Boridíj (2013); 46. Debreceni Virágkarnevál Fődíja (2015); Dürer Emlékérem (2015).
Alkotása: Lámpás csendélet (62x45 cm, olaj, farost, 1984)
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Fotó: Lévai Antal

Tarczy Péter
Budapesten született 1952.
március 5-én. Újságíró, szerkesztő, grafikus. Pár éve kezdett újra rendszeresen rajzolni és festeni, pedig már
1970-ben közös tárlaton szerepeltek rajzai többek közt
Feledy Gyulával, Lukovszky
Lászlóval, Barczi Pállal, Mezey Istvánnal. Írásai rendszeresen jelennek meg a helyi és országos nyomtatott, valamint digitális sajtóban. Rajzait az Élet és Irodalom, a NézőPont, a Szókimondó közölte. Több
mint húsz könyvet szerkesztett, önálló kötetei jelentek meg.
Groteszk munkái az emberi, társadalmi jelenségekre reflektálnak. A
Londonban élő író, Sárközi Mátyás a következőket gondolja rajzairól: „a
Tarczy-grafikák kétségtelenül rendkívül eredetiek. Tudva, hogy a művész
egyben író is, nézegethetjük egyik-másik lapját úgy, mintha novella lenne.
Vajon mit akar a hodzsa a késsel? Ki ez az alak a pikkelyes állatkák között?
Persze fantázia ihlette rajzok ezek. S Tarczy Péter vizuális fantáziája igen
gazdag. Látható, hogy megtalálta a kifejezési formáját, s olyan egyéni stílust teremtett, hogy ha egy Tarczy-rajzzal találkozunk életünkben, örökre
felismerhetjük, máséval össze nem téveszthetjük a többit”.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Debrecen, Benedek Elek Városi Könyvtár
(2014); Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Ház (2014). Feleségével, Tarczyné Borsó Évával közös kiállítások: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (2011); Balatonföldvár, Bajor Gizi Közösségi Ház (2012); Balatonszemes, Latinovits
Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár (2013). Csoportos tárlatok: Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat, Debrecen (2011, 2012, 2013); Kaposvár, Együd Árpád
Kulturális Központ (2012); Pécs, Pécsi Galéria (2012); Dunapart Galéria,
Budapest (2013).
Alkotása: Csernobili erdő (23x35 cm, vegyes technika, papír, 2014)
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Fotó: Tarczy Péter

Tarczyné Borsó Éva
Hajdúböszörményben született 1955. november 25-én. Tanár, festő. Általános Iskolában Bíró
Ferenctől tanulta a rajzolás és festés alapjait. A
Bocskai István Gimnázium rajztagozatán Király
Róbert tanította, majd negyedikben ismét Bíró
Ferenc. Közben rendszeresen látogatja a városi
rajzszakkört, ahol elkészíti azokat a munkáit,
amelyekkel felvételezik a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskolára. Földrajz-rajz
szakon szerzett diplomát. A főiskolán Horváth
János útmutatásával készült a művésztanári pályára. Ezekben az években többször részt vett a Bíró Lajos vezette hajdúnánási alkotótáborban. Egy évig kirakatrendező volt, majd a Bocskai István
Általános Iskolában kapott állást, ahol jelenleg is tanít.
Elsősorban akvarellel és pasztellel fest, tusrajzai figurális kompozíciók.
Alkotásait a természet inspirálja – a tájba simuló hajdúsági házak, kertek,
virágok gyakori témái képeinek. Nyaranta a Balaton környékén dolgozik,
elsősorban a somogyi és a Balaton-felvidéki táj tektonikája és a vitorlások
jelennek meg az ott készült művein.
Kiállításai: Egyéni tárlatok: Nyíregyháza (1999); Hajdúböszörmény
(2000); Debrecen (2004). Férjével, Tarczy Péterrel közösen rendezett tárlatok: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Ház (2011); Balatonföldvár, Bajor Gizi Közösségi Ház (2012); Balatonszemes, Latinovits Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár (2013).
Díjak: Pálnagy Zsigmond-díj (1973); A Hajdúk letelepítésének 400 éves
évfordulójára kiírt országos pályázat III. díja (2009).
Alkotása: Napraforgók a kertünkben (29x20 cm, akvarell, papír, 2007)
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Fotó: családi archívum

Tasnády Imre
Hajdúböszörményben született 1921. augusztus 15-én. Orvos, festő. Az általános iskolát és a
gimnáziumot szülővárosában végezte. Orvosi
diplomát 1951-ben szerzett. A debreceni DOTE
Sebészeti és Ortopédiai Klinikáján dolgozott.
Kezdeményezője, alapítója és első igazgatója volt
a hajdúböszörményi Városi Rendelőintézetnek,
amelynek – kis megszakítással – nyugdíjba vonulásáig intézményvezetője lett. Hívatását nagy
odaadással látta el, s sohasem vált egysíkúvá tevékenysége. Szobrokat faragott, csónakot épített,
erdélyi mintára oromdíszt készített és festett. Sokat tanult szeretett gimnáziumi tanárától, Király Jenőtől, aki egyik munkáját felterjesztette a párizsi világkiállítás ifjúsági tagozatához, ahonnan elismerő oklevelet kapott.
A városban működő festészeti szakkört látogatta, elsajátította az olaj-, a
pasztell- és az akvarelltechnikát. Szívesen festett, rajzolt portrét, szerette megörökíteni a régi böszörményi utcákat, a város körüli búzamezőket,
utakat. A gyakorlat mellett a művészettörténetben is elmélyedt, de magát
mindig amatőrnek tekintette. Hajdúböszörményben halt meg 2000. április
9-én.
Kiállításai: Életmű-kiállítása: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (1993). Csoportos kiállítása: Debrecen, Déri
Múzeum (1963).
Díjak: Párizsi világkiállítás ifjúsági tagozatának elismerő oklevele.
Alkotása: Falusi utca (28x43 cm, akvarell, papír, 1994)
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Fotó: családi archívum

Uzonyi Ferenc
Hajdúböszörményben
született 1963. október
16-án, festőművész. Városunkban a II. Rákóczi
Ferenc utcai általános iskolában tanult, gyerekkorában gyakran látta, amint
– az ugyancsak hajdúböszörményi – nagyapja
hobbiból festeget. Később
Debrecenbe költözött családjával, s a Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett. Rajztanára Üveges Mária volt, aki hosszú éveken át Hajdúböszörményben is oktatott. Uzonyi a debreceni egyetemen folytatta tanulmányait, ahol Bényi Árpád festőművésznél tanult művészettörténetet, 1988-ban
szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt képzőművészeti körökben képezte
magát, tanárai Rácz Imre, Lukács Gábor, Gilbert Lupfer, Kapcsa János és
Fátyol Zoltán voltak. A felsőoktatásban tanulók között 1988-ban meghirdetett képzőművészeti pályázaton első díjat kapott, ekkor döntötte el, hogy
festeni fog. A diploma megszerzése után előbb a Debreceni Műhelynek,
majd a Józsa János vezette alkotóközösségnek lett tagja. Már ekkor önálló
kiállítása nyílt Hamburgban. Külföldi tanulmányúton járt Párizsban, Milánóban és Prágában. 1991-től főállású festő. Az 1990-es években rendszeres
látogatója a mártélyi és a zebegényi festőtáboroknak.
Festészete impresszionista hatásokon alapul, erősen természetcentrikus.
Kutatja a színek, fények játékát, viselkedését. Kedvenc témái a városképek,
utcarészletek, csendéletek, portrék és az impresszionista jellegű figurális
témák. Alkotásai számos hazai és külföldi gyűjtőhöz, galériákba eljutottak.
Kiállításai: Több mint harminc önálló kiállítása volt, Magyarországon pl.:
Debrecenben; Hajdúböszörményben; Hajdúdorogon; Tiszavasváriban;
Budapesten; Kaposváron; Zalaegerszegen; Lentiben. Külföldön: Hamburgban; Karlsruhéban; Bécsben; Langenbachban; Heidelbergben.
Díjak: Egyetemisták képzőművészeti pályázata, I. hely (1988); A kanadai
West East Gallery őszi versenye, I. hely (2013).
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Fotó: családi archívum

Uzonyi Imre
Hajdúböszörmény határában, egy zeleméri tanyán, gazdálkodással foglalkozó paraszt családban született 1941. november 30-án. Naiv festő,
az eltűnt tanyavilág krónikása. Fiatal éveit a
város közelében, mégis egy viszonylag elzárt világban töltötte. Szövetkezeti tag lett, kezdetben
növényápoló, majd bérelszámoló. Megnősült
és beköltözött a városba. Rajzolgatni a tanyasi
osztatlan iskolában kezdett. Később sem hagyta
abba, vázlatokat készített munkatársairól, a szövetkezet épületeiről, gépeiről. Hirtelen azonban
rosszra fordult a sorsa, lába lebénult, tolószékbe kényszerült, így 1975-ben
mozgássérült nyugdíjas lett. Kényszerhelyzetében fordult érdeklődése
még inkább a festés felé. „Célok nélkül nem lehet élni. Betegen is széppé
tudja az ember tenni az életét” – mondta a festő, s egyre intenzívebben festett. Alkotásaival a felejthetetlen tanyasi életet, a paraszti világ életkörülményeit, a ház körüli munkákat, a paraszti gazdálkodás fázisait (szántás,
betakarítás, disznóvágás, tengerihántás) dolgozta fel képein. 10-12 év alatt
mintegy 200 olajképen idézte meg gyermekkora világát. Debrecenben halt
meg 1990. április 2-án.
Dr. Vitéz Ferenc művészeti író – többéves kutatómunkája eredményeként – A böszörményi tanyavilág képes naptára címmel jelentette meg
könyvét, melyben Uzonyi Imre festő életét és munkásságát mutatja be.
Kiállításai: Több egyéni és csoportos kiállítása volt, többek között: Kecskemét (1984); Püspökladány (1986); Debrecenben (1986); Hajdúböszörmény (1990). Emlékkiállítása: Hajdúböszörmény (2002).
Alkotása: Etetés (50x70 cm, olaj, farost, 1985)
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Önarckép

Uzonyi Pál
Hajdúböszörményben született 1923. november 22-én. Festőművész, költő, földrajzrajz szakos tanár, tanyasi iskolaigazgató.
A Debrecen szomszédságában lévő Ebes
községben élt. Tanítás mellett festett, szobrokat faragott, gyermekverseket írt. A festészet iránti érdeklődését szülővárosa jeles
festőművészei – így Káplár Miklós, Pálnagy
Zsigmond és Veress Géza – keltették fel,
akik korán felfigyeltek az ifjú bontakozó tehetségére. Festészetére leginkább az emberábrázolások jellemzők. A múlt és a jelen gyakran találkozik egy-egy
alkotásán belül. Olaj- és pasztellképein gyakran megörökít állatokat
is, leginkább a lovakat. „Kétségkívül erős akarattal s elemző önkritikával küzdötte magát előbbre (...), azon pedagógusok közé tartozott,
akik elhivatottságukat érezve a nevelői munka tengernyi teendői között is tudtak időt szakítani kedvtelésükre, s akiknek az elismerésért
folytatott küzdelmeit végül is igazolta az idő” – olvasható az egyik
kiállítása prospektusában. Ebesen halt meg 1986. március 9-én.
A 2004-ben megnyílt ebesi Széchenyi Ferenc Tájmúzeum képzőművészeti gyűjteményének alapját Uzonyi Pál alkotásai adják. A születésének 90. évfordulójára emlékezve adták ki az Ecsetemben mesék
élnek című, saját rajzaival illusztrált gyermekverses kötetét.
Kiállításai: A Hajdúságban több alkalommal volt önálló és csoportos kiállítása.
Alkotása: Csendélet kos fejjel (60x50 cm, olaj, farost, 1977)

150

151

Fotó: Veress Ferenc Szakképző Iskola

Veress Ferenc
Hajdúböszörményben született 1908. augusztus
24-én. Festő, költő, tervezőmérnök, híres feltaláló. Veress Géza festőművész testvére. Bátyja, Veress Géza, a fiatal festőnövendék háborús sérülése
után hazajött a szülői házba. Édesapjuk üresen
álló kerékgyártó műhelyét műteremmé alakították, ahol a helyi festők gyakori vendégek voltak.
Az itteni találkozások, beszélgetések és művészeti munka meghatározó élmény lett az akkor tíz
éves Veress Ferenc számára, aki gyakran elkísérte
a művészeket hortobágyi festőútjaikra is. Innen
eredt egész életére szóló érdeklődése a festészet iránt. 1922-ben elszegődött
lakatos tanulónak, majd 10 évig a szakmában dolgozott. 1928 végén kiadta első, Szárnyalás előtt című verseskötetét. 1936-ban Pestre ment, hogy a
művészeteknek szentelje az életét. A zuglói Danubia Gépgyárban kapott
munkát. Találmányok, újítások létrehozásán dolgozott, a horizonteszterga feltalálásával megalapozta anyagi biztonságát. Képeket festett, verseket
írt. 1967-ben Baselben ismerkedett meg René Feissellel, akinek zürichi galériájában 80 akvarelljét mutatták be. A rászedett ember című könyvben
dolgozták fel életét, ugyanakkor életmű-kiállításon, előadásokon mutatták
be a sokoldalú embert. Budapesten halt meg 1983. február 2-án. Emlékére
és gazdag életútja elismeréseként a helyi szakmunkásképző iskola felvette
Veress Ferenc nevét.
Kiállításai: Montreálban (1969) rendezett kiállításáról egy kanadai és egy
amerikai tévétársaság készített filmet; Hajdúböszörményben a Hajdúsági
Múzeumban (1974) mutatkozott be.
Alkotása: A préselt virág álma (33x23 cm, akvarell, papír, é. n.)
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Fotó: családi archívum

Veress Géza
Hajdúböszörményben született 1899. július
7-én. Festő, grafikus. Fuvaros édesapja és piaci
kofa édesanyja kilenc testvérével nevelte a Vár
utca elején lévő otthonukban. Iskoláit is Hajdúböszörményben kezdte. 1916-ban felvételt
nyert a Magyar Képzőművészeti Főiskolára,
ahol kezdetben Csók István volt a mestere. Tanulmányait az első világháború szakította félbe.
1917-ben Udinében a fronton szolgált, harcban
megsebesült, majd egy velencei kórházba került, s hazatért Hajdúböszörménybe. Édesapja
üresen álló kerékgyártó műhelyét műteremmé
alakította át, ahol Káplár Miklós, Kampler Kálmán, Maghy Zoltán is gyakran
együtt dolgozott. Az olasz fronton megismerkedett az akkor haditudósító
Mednyánszky Lászlóval és Vaszary Jánossal. Hadifogságba került, ahonnan 1921-ben szabadult. Ekkor visszament a főiskolára, ahol 1922-ig Glatz
Oszkár volt a tanára. A Közel-Keleten tartózkodott 1924–29 között, beutazta Törökországot és Észak-Afrikát, sőt eljutott Szingapúrba is. Ankarában
a konstantinápolyi tüzérlaktanya részére megfestette a modern török államot megteremtő Kemál Atatürk pasa arcképét. Megfordult Egyiptomban és
Algírban. Hazatérve Debrecenben telepedett le 1929-ben. A 30-as években
freskókat készített a hajdúböszörményi görög katolikus templom számára,
1929-ben átfestette Káplár Miklós homlokzati festményét (Madonna gyermekkel). Az 1930-as, 40-es években számtalan freskót és ikonosztázt készített templomokba. Debrecenben 1958-ban műtermet kapott. A debreceni
Képzőművészeti Szabadiskolában tanított 1952–60 között, majd a megyei
képzőművészeti csoport vezetőjeként tevékenykedett.
Festészetében érzékelhető, hogy erős szálak és nosztalgikus érzések kötötték a hajdúsági tájakhoz, a Hortobágyhoz, annak festőihez, pásztoraihoz
és állatvilágához. Különösen hangulatosak égboltjai, víztükrei. Szívesen időzött a Tisza és a Bodrog partján, nyaranta gyakran festett Mádon, Tarcalon,
Tokajban. Legszebb alkotásai közé sorolhatók a párás tiszai napfelkeltéket
és zempléni hegyeket megörökítő festményei. Virágcsendéleteket, portrékat és sokalakos jeleneteket is készített. A hatvanas években megromlott az
egészségi állapota és visszavonult. Debrecenben halt meg 1970. szeptember
18-án.
A művész özvegye hatvan alkotását ajándékozta a Hajdúsági Múzeumnak. Utcát neveztek el róla szülővárosában. Festményeinek legjavát a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum és a debreceni Déri Múzeum őrzi. Sok
műve található magángyűjteményekben.
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Kiállításai: Debrecenben, a Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlaton többször
szerepelt. 1950-től több országos kiállításon vett részt, és egyéni tárlatokat rendezett: Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (1963, 1977); Debrecen, Medgyessy Szalon (1961); Debrecen, Déri Múzeum (1964); Budapest,
Műcsarnok (1953, 1954). Vándorkiállítás: Békéscsaba, Debrecen, Szeged
(1957), Miskolc (1963). Emlékkiállítását Hajdúböszörményben rendezték
meg (2011).
Díjak: Petőfi-díj (1948); Munkácsy-díj (1952).
Alkotása: Tanya, gólyákkal (60x80 cm, olaj, vászon, é. n.)
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Fotó: Fűz László

Vízy László
Hajdúböszörményben született
1943. április 25-én. Festő, grafikus, építészmérnök, műemlékvédő, szakíró. Anyai nagyapja
Ócsvár Rezső neves rajztanár és
festőművész volt. 1957–61-ben
Budapesten, a Török Pál-utcai
Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban festő és grafikus szakon
tanult, 1962–67 között építészmérnöki tanulmányokat folytatott a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd
igazgatásszervezési oklevelet szerzett, később építésügyi és közigazgatási
szakvizsgákat tett. Munkáját Budapesten építésügyi hatósági munkakörökben végezte. 1993-tól az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2001-től
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezető szakfőtanácsosa volt. Több
könyv szerzője (Terézvárosi díszkutak, Lipót-emlékek a Belváros-Lipótvárosban, Márványterem). Fő kutatása a pécsi Zsolnay-gyár építészeti kerámiáira koncentrál, ebből készült egyik legfontosabb műve, a Pártázatok
káprázata – A Zsolnay-kerámia a századforduló építészetében és szobrászatában. Nagyapjáról írta meg a Czinka Panna festője, Ócsvár Rezső (1877–
1968) című kötetet.
Képeinek tárgya az építészet, a természet és az emberi alkotások összhangja. Leginkább városképeket, műemlékeket fest, különösen az építészeti, történelmi emlékek, kastélyok és várak érdeklik. Grafikák, rajzok,
temperával és olajjal készült képek egyaránt megtalálhatóak életművében.
Számtalan országos művésztelep munkájában részt vett már.
Kiállításai: 1991 óta mintegy harminc önálló kiállítása volt. Szülővárosába több mint hat évtized után tért vissza, azóta több hajdúvárosban is
volt kiállítása: Hajdúböszörmény (2010); Balmazújváros (2011); Hajdúnánás (2012); Hajdúdorog (2013); Budapest (2015). Szülőföld címen [nagyapjával, Ócsvár Rezsővel] kiállítássorozatot szervezett, Dunaszerdahelytől
Királyhelmecig összesen tíz helyszínen (2013–14).
Alkotása: Hajdúböszörményi római katolikus templom (50x40 cm, tempera, farost, 2012)
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Fotók: Kovács Gábor Antal

Előzmények
Jelen kiadványt 2010-ben megelőzte egy résztanulmányon alapuló, Sántha Antal saját költségén kiadott, ugyancsak Hajdúböszörmény
a festők városa címmel 600 példányban megjelentetett, 67 oldalas, színes katalógus, amely
akkori eredményei alapján 55 alkotót mutatott
be. A katalógus megjelentetésével egyidejűleg,
2010. április 1-én nagysikerű gyűjteményes kiállítás keretében mutatták be a könyvben szereplő festők és grafikusok összesen 58 alkotását
Hajdúböszörményben, a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház kiállítótereiben.
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Fotó: Horváth Tamás

Sántha Antal
Szülővárosom festett
értékeiről
Hajdúböszörményben születtem
1952-ben, sokgyermekes családban. Elődeim nyolcadik ősömig
felmenően – kutatásokkal igazoltan – a város szülöttei voltak. Itt
éltek, dolgoztak és itt van a nyughelyük is. Fiatal korom óta érdeklődöm a
festészet iránt. Néhány alkalommal magam is megpróbálkoztam a festéssel, de munkám mellett nem jutott rá időm, hogy tovább folytassam. Több
mint 30 éve vagyok gyűjtő. Ez irányú szenvedélyemet egy Maghy Zoltántól
vásárolt kép indította el. Zoli bácsival egy utcában laktam és nagy tisztelője
voltam. Később sógorom, Nagy Zoltán támogatásával – aki vállalkozóként
festményértékesítéssel foglakozott – országos hírű festőművészek műtermeiben is több alkalommal megfordulhattam. Így többek között Kurucz D.
Istvánnál, Csáki Maronyák Józsefnél, Reinhardt Istvánnál, Gádor Emilnél,
Ridovics Lászlónál, illetve a hódmezővásárhelyi Csikós Andrásnál és Fejér
Csabánál. Ezek a találkozások tovább mélyítették a festészet iránti érdeklődésemet.
Gyűjteményem jelentős része a helyi és hajdúsági alkotók képeiből áll.
Szeretem a realisztikus alkotásokat. Kedvenc témáim a helyi városképek,
régi épületek, tanyák, a puszta, a paraszti életet és annak környezetét bemutató képek, ismert hajdúböszörményi emberekről készült portrék, valamint a természet szépségeit megörökítő alkotások.
Szilágyi Elek festőművésztől – 2008-ban a 75. születésnapja alkalmából, városunkban rendezett kiállításán – vettem egy festményt, s amikor
közöltem vele, hogy már van tőle alkotásom, kérte, hogy hadd nézze meg.
Szívesen invitáltam lakásunkba, ahol a gyűjteményem nézegetése közben
– látva a sok hajdúböszörményi alkotó munkáját – felvetette, hogy rendezhetnék a helyi festők munkáiból egy gyűjteményes kiállítást. Akkor azt válaszoltam neki: talán. Szilágyi Elek felvetésével bogarat ültetett a fülembe.
Végül 2009-ben úgy döntöttem, hogy a helyi festészet elmúlt több mint 100
esztendejének történetét, alkotóinak életútját kiadványban összegzem,
munkáikból legalább egyet-egyet megvásárolok, és azokat gyűjteményes
kiállításon is bemutatom. Ez nem kevés, de annál érdekesebb feladatot jelentett számomra. Elkezdtem a már meglévőkhöz gyűjteni a festészettel
kapcsolatos kiadványokat, interneten fellelhető adatokat, újságcikkeket,
meghívókat. Közben ráakadtam egy Maghy Zoltánnal 1969-ben készített
interjú rövidített változatára, melyben Zoli bácsi felvázolja a hajdúböszörményi festészet történetét. Az interjú kezdetén így emlékezik: „Harmincöt
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évvel ezelőtt – egy debreceni kiállításom alkalmával – egy újságíró lelkesedve írta, hogy Hajdúböszörmény minden kétségen felül a festők városa”.
Ez a megjegyzés és az akkor felkutatott 55 alkotó munkássága inspirált leginkább arra, hogy a 2010-ben kiadott katalógusomnak és a gyűjteményes
kiállításomnak azt a mottót adjam, hogy „Hajdúböszörmény a festők városa”. Ezt követően, kutatómunkámat tovább folytattam, és 2015-re további
16 alkotóval gazdagodott az adattáram. Most, miután teljesnek mondható
Hajdúböszörmény festészettörténetének felkutatása, úgy döntöttem, hogy
egy kiadványban összegezve adom közre szülővárosom festett értékeit.
A gyűjtő- és kutatómunkám során szinte az összes festőt és/vagy utódaikat felkerestem. A személyes kapcsolatok során számos érdekes embert
ismertem meg, betekinthettem az alkotók munkájába, a műtermek hangulatába is. A szakmai életrajzok megírásához összegyűjtött anyagokból
megismertem élettörténeteiket, leszármazottaik életét. Néhány képet helyi emberektől vettem, akik többségükben személyesen kötődtek a művek
alkotóihoz, általában a festőktől kapták, vették vagy örökölték azokat.
A gyűjtés során nem volt tisztem az alkotások művészi szintjének megítélése. Az, mint általában, most is a nézőközönség feladata. Csupán a teljességre törekedtem. Elnézést kérek, ha bárki úgy érzi, hogy ő is ebbe a körbe tartozna és kimaradt. Ez nem szándékosan történt részemről. Jelenleg is
több olyan hajdúböszörményi ember kibontakozó festői pályáját követem,
akik minden bizonnyal hamarosan leteszik kézjegyüket ez irányú munkájukkal. Fogunk még hallani róluk is.
A válogatás során fő szempontom volt a hajdúböszörményi születés,
illetve kötődés, az alkotói munka elismertsége, és az, hogy az alkotók legalább egy kiállításon már bemutatkoztak-e alkotásaikkal. A fiatalok esetében az elkötelezettség méltatása és a bátorítás volt a szándékom. Célom
lett továbbá, hogy népszerűsítsem a kimagasló eredményeket elért, sikeres
alkotóinkat, és öregbítsem általuk is városunk hírnevét.
Könyvemmel legfőbb célkitűzésem, hogy bemutassam a festészet kedvelőinek, Hajdúböszörményben nagy hagyománya van a festészetnek. Jelentősen hozzájárul ehhez az a tény, hogy 1964-től folyamatosan és sikeresen működik városunkban a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, illetve
meghatározó a kiemelkedő tudású festő-pedagógusok munkássága is. Az
eltelt évtizedek során elért eredmények megtartásának és fokozásának
biztosítéka lehet, hogy napjaink művésztanárai is művészeti iskolákban,
illetve városi szakkörökön, továbbá egy magángalériában is odaadóan foglakoznak a festészet iránt érdeklődő gyerekekkel és felnőttekkel, akikből
tehetséges festők, grafikusok válhatnak majd.
Kutatómunkámhoz, a 2010-es katalógus és az új könyv elkészültéhez,
a kiadványok megjelenésével összekapcsolt gyűjteményes kiállításokhoz
több ember segítségére is szükségem volt. Megköszönöm többek között
Tarczy Péter, Áfra János művészeti írók, Horváth Tamás fotóművész és
Szegediné Kupás Csilla kiállításszervező szakmai segítségét, és nem utol-
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sósorban feleségem, Sántháné Erdős Irén közreműködését, aki a támogatásán túl közvetlenül is segítségemre volt. A felsoroltakon kívül sokan
támogattak még ötleteikkel, adatszolgáltatással. Nekik is köszönöm önzetlen segítségüket. Hálás vagyok az elmúlt több mint egy évszázad hajdúböszörményi alkotóinak munkájáért, a város hírnevének öregbítéséért.
A Hajdúböszörmény város festészetével kapcsolatos eseményeket a
jövőben is figyelemmel kísérem. A történéseket dokumentálom és archiválom. A jelentősebb rendezvényekről és eredményekről folyamatosan
tájékoztatom az érdeklődő közönséget. Erre a célra létrehoztam egy saját
weboldalt is (http://hajduboszormenyafestokvarosa.hu), melyen figyelemmel kísérhetik az ez irányú történéseket.
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