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Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
kedves barátaim! 

Hadd kérek bocsánatot valamennyietektől, amiért 
ilyen kevés képzőművészeti ismerettel birtokomban, 
mégis engedtem a kedves kívánságnak és megnyitom 
e kiállítást. A festészet legfeljebb csodálójának, de 
nem értőjének vagyok mondható. Éppen ezért aligha
nem ügyefogyottnak tűnik, amit most Ezüst György 
barátom képeiről el merek mondani. Legjobban, hogy 
a magam mesterségének frazeológiájánál maradjak, 
Ezüst képeinek pontosan kigondolt, tiszta és igazmon
dó kompozíciója tetszik, így például az Önarckép na
gyapám udvarában című kép hat alakjának határozott
sága és felséges nyugalma, ahogy együtt ülnek az ud
varban, az országos járművel balfelől az üres téli ud
varon, ahonnét a század hisztériája végleg kiszorult. 
Az Ettretat-i szirtek című festmény előtt ugyanezt ér
zem: a habzó tenger és a vadívű szikla mellett a kite
rített, hat vagy hét csónak várakozó nyugalmát és a 
festőt a viharos ég alatt, aki teljes nyugalommal és 
biztonsággal áll palettája előtt. Egy másik kedvencem 
a Beszélgetés, ahol három férfi gubbaszt a vízparton, 
teljesen meztelen, fiatal nővel mögöttük. A férfiak fel 
vannak öltözve; kettő egymással beszélget, csak a har
madik vet egy pillantást a nőre, amikor cigarettáját 
megszívja. Minde képek mögött legendát, mondát, tör
ténetet képzelek magamnak. Csak úgy, mint a Vízparti 
jelenet fiatal, meztelen lányáról, ki háttal a nézőnek ül 
a parton. Szembe velünk szép, nyugodt, fehér 16 áll a 
vízben. A ló mögött vagy tizenöt magános, magas 
nádszál és aztán a víz kékje, ahogy átmegy a távolság 
vagy az ég ezüstjébe. Ez is üzenet rólunk, vagy közel
múltunkról, a jövőnek. És még egy pillanatra szeret
nék, ha már Sütő remek, hármas arcképéről nincs 
időm beszélni, egy szót szólni Ezüst kedvenceiről, a 
lovakról, a lovakról a Téli udvaron, a Csűr mögötti 
lovakról, de mindenek előtt a Tavasz lovariól a fű 

transzcendens zöldjével és a Téli, fekete lovakról -
ahogy már egy ezred távlatából üzennek nékünk és a 
jövőnek. 

Sok mindenért szeretem Ezüst György képeit, de 
legfőképpen két okból. Először, mert modern, vagyis 
utat talált a valóság-vesztette festői világból a valóság
ba, abba a valóságba, mely több látomást érlel, több 
fantáziát és víziót ad, mint a figurálatlan szerkesztés 
labirintusának bármelyik kicsavart szöglete. És szere
tem Ezüst képeit, mert visszaadja nekünk azt, amit év
tizedek óta és nagy általában elvettek tőlünk a festők: 
a szépséget. 

Ezennel megnyitom Ezüst György képkiállítását és 
kérem Önöket: nézzék végig örömmel és gyönyörűség
gel. 

Faludy György 

Ladies and Gentlemen, 
Dear Friends, 

Permit me to apologize to alt of you for having 
complied with the kind request to open this exhibition 
despite my slight knowledge about the fine arts. I am 
to be called an admirerer of painting rather than a 
connoisseur of it. For this reason, I feel helpless ha
ving the audacity to speak about my friend's, György 
Ezüst's paintings. To stick to the phraseology of my 
profession, what I like in Ezüst's painting is the clear
cut, clean and truthful cornposition, for instance in the 
painting entitled "A self-portrait in my grandfather's 
courtyard", the sublime tranquility of the six figures 
sitting in the courtyard, with a vehicle in the empty 
winter courtyard on the left side, where the century's 
tantrums have been totally displaced from. I have the 
sarne feeling when looking at the painting called "The 
cliffs of Ettretat": the painter is standing before his pa
lette under the stormy sky with complete tranqulity 
and a feeling of safety on his face, surrounded by the 
rough sea, and some six or seven boats near a peculi
arly-shaped cliff. Another of my favourites is "Small 
talk", where three men are huddling on the bank with 
a naked young woman behind them. The men are 
dressed, two of them chatting and only the third casts 
a glance at the woman when puffing at his cigarette. I 
am imagining legends and stories about alt these pain
tings, just like about the young naked girl of the "Sce
ne from the bank" who is sitting on the bank turning 
her back on the spectators. Opposite to us a beautiful 
and calm white horse is standing in the water. Behind 
the horse there are some fifteen lonley reeds and then 
the blue of the water shading into the silver of the 
sky. This is also a message to the future about us or 
about our recent past. And if there is no time le(t to 
speak about Sütő's masterful triple portrait, let me say 
a few words about Ezüst's favourites, the horses, the 
horses in the "Winter courtyard" and the horses "Beh
ind the barn", but first of alt about the horses of 
"Spring", with the transcendent green of the grass, and 
the black horses of "Winter" - as they have been sen
di ng their message to us and to the future al ready 
from the distance of a thousand years. 

I have a lot of motives for which I like György 
Ezüst's paintings but there are two main ones. Firstly, 
because he is modern, which means that he has found 
the way to reality from a world which has lost reality, 
to the reality which ripens more visions and imagina
tion than any of the labyrinths of non-figurative const
ruction. And secondly, I also like Ezüst's paintings for 
the fact that he has returned us what the painters have 
taken away from us since centuries and in general: be
auty. 

György Faludy 

Emberi szertartások EZÜST GYÖRGY művészetében 

A színes életöröm festője ó a maga töretlen derűjével. Festői természetességében összetettség rjtőzik, az egy
szerű látvány érzékeny és bonyolult lelki tartalmat jelöl. Minden képe a színes idő kibontakozása, pillanatfölvétel 

a lét szerves folyamatából. 
Képfelületei kellemes torlódások, olyan szelídített drámák, melyek az idillen túl terj~szkedn~k mind~n tragé~iá_k 

bölcs elkerülésével. Ezüst György táj és ember kölcsönhatásaival teremti meg azt, amt az alföld népenek valosa
ga: a hétköznapok színünnepét. Vizuális történéseiben szinte észrevétlenül koccanna_k egy#m-~s?oz a, bar_na h~tf~k, 
szürke keddek, bíborbársony szombatok árnyalt eseményei. Valami mindig gyülekezik, erosod1k ege~zseges ozon
nel, mert mozgékony képi képzeletének bősége csatlakozik emlékeihez, élményeihez, fölismerése1hez. Elhagy, 

fokoz kiemel így válik a természeti szépség festői artisztikummá. 
Ne~csak h'asználja, hanem rendezi is motívumait, képi együtthatóit szigorúan szelektálja. Éppen a rejtett rajzi 

alaposság okozza színes látványainak könnyedségét. Nem a tényleges erőfeszítést érzékeljük, hanem a mű vég

eredményét. 
Mesteri személyek és a táj - Papp Gyula majd Jakuba János baráti figyelme, továbbá a családi környezet, 

Békéscsaba, az Alföld. Belső naptárává vált a remekművek tapintatos-kemény intenciója, ilyen nyomvonalon tárta 
föl a komplex idő prousti rétegeit finom, légies rezdülésekkel. A színes idő festményein megállt, színes időtlen-

séggé érlelődik. 

A táj liturgiája 
Este, hajnal, ősz, tavasz - észreveszi és láttamozza a nagy síkság átváltozásait. Homoksárga futamokkal kíséri 

a fákkal átszőtt környezet színekben neszező szertartásait, látomásos látványban kinyilatkoz_tatja a holdf~ny hal_k 
invázióját, a formák oly igézetes elcsúszásait. Képekben hirdetett örömfilozó_fiáJa, ~egnevez1 lova~al, k~tt~l, pi
henő férfiakkal az élet szabad, létező, általa választott régióit. Egyenletes. Minosegehez ragaszkodik, az ertekren
det soha nem szalasztja el - lehetősége lesz a valósága. Ezüst György töretlenül törekszik az optimumra, ez 
állandósult lelkületi és festői magatartása. Ebből következik, hogy műveinek összhangzattana egységes - érzelmei 

rögzülnek a világ tárgyiasságában. 
Ellenpontoz. Mólón ül a lány, ló a vízben, nád a közös környezetük, s az is párhuzam a festői ellenpontban, 

hogy mindketten mezítelenek, s ez a festő ítélete szerint nem rendkívüli, hanem természetes állapotuk. A létezés 
társas jellegét jeleníti fák, lovak, emberek csoportjaiban. Ezüst György a csoportábrázolás jelentős magyar alkotó
ja, s ez a karakter egyszerre szökken képpé tehetségéből és filozófiájából. 

Több létfok és más-más idő összpontosul: eltérő mozgás fürge csikóiban, felhőjárásban kazal-nyugalomban. 
Embereit a színes sétaritmus, lovait a poroszkálás jellemzi. A különböző lények önvalójukban jelennek meg, ezért 
a copfos kislány egyedi szépsége, rebbent tétovázása, a piaci forgatag, a hajtások sokrétűségében villantja fel a 
tér emberi arculatát. Formáinak melengető összhangzattanát a szimmetrikus rend és rendszerezés biztosítja, értel
mének vezénylése az adott mű törvényének szellemében ad sugallatokat az ecsethúzó kéznek. 

A megfigyelt és fölismert képforrásban gyorsan fölismeri a lényeget, melyet azonnal megragad szemléletének 
ökonómiájával, ezért a festmény egyszerre tartalmazza a modell egyedi szépségét, igazságát és a festő élményét 
is. Így ha lócsoportra bukkan, az a képen ünnepet sugároz, a lovakban a lét általános és speciális pompáját 
láttatja, a ha "Kis tanyát" pillant meg, az maga a Karácsony tűző nyárban is, annyira az öröm és a nagy hír, az 
új élet, a születés eufóri~ja. Az Ezüst-mű külső látvány és belső tartalom, ebből adódóan ha "Nagymaros"-t 
összegezi, abban nemcsak a Dunakanyar ragyog, hanem a kozmosz fényessége, szivárványtündöklése, monumen
tális béke. Száműzi a hevítettséget, a színes közvetlenség az Ó kincse, ebben rejti a kidolgozás összpontosítottsá
gát, mely látatlanul is jelen van vizuális rendszerében. Ady írta föllekesülve: 

"szent, békés, falusi hatalmak 
Ülnek a szívemre". 

Ezüst György szellemiségét is birtokolja az örök falu. Az utak, udvarok, kertek, mezők zsongása, töretlen 
tisztasága, esti motozása, hajnali lázassága, a munka rétekre, tarlókra, kukoricásra kiterjesztett szertartása. Mohó 
meghittség mozgatja Ezüst György látomásos, színes áramlásokká fokozott, mélyített megannyi látványát. Ez már 
több, mint élmény, ez már tapasztalat. Sűrű élet, mely immár mű. Alkotás. Kép. Nemcsak idő, hanem az időtlen

ség ígérete. 

Vallomás a nőkről 
Hol ruhában, hol mezítelenül jeleníti őket, az ifjúságot, a fiatal asszonyokat többnyire paradicsomi állapotuk

ban. Fellininél, Jancsó Miklósnál a meztlenség groteszk elem. Ezüst György festményein áhítatot kelt. Ősi szép
ség, ősi tisztaság, ősi erő, ősi lendület, ősi forrás, ősi egyetemesség tárulkozik föl ritmikus ívű alakzatukban. 
Művészetében a nő legszebb ruhája a ruhátlanság, nincs ebben semmi meghökkentés, csak igazság. 

A mezítelenség művészetében fönség, a színes csönd felsőfoka. Báj és harmónia. Ha idős asszonyt ábrázol, 
annak varázsos múltja is föllebben a mezítlen kislány alakzatában. Utcán sétáló ruhátlan női, tükör előtt álló 
leányai a fiatalság tökéletes szobrai. Nem erotikus és nem szexuális jelenségek, hanem élő oltárok. Mindezt a rajz 
pontossága, a szerkesztés szigora, a színek bársonyos melegsége jegyében közli velünk egészséges nyíltsággal és 
szeméremmel. Több változatot festett ebből a témakörből: ruhás-ruhátlan csoport variációját, öreg-fiatal ellentétet, 
nő-férfi kapcsolatot soha nem az egyöntetűség, hanem a sokrétűség minősítésében. Emlékezetes azon műve, ahol 
"Ablak előtt" áll a szobában két nő, egymás előtt versengve, párbeszédre invitálva szépségük frissességének ket

tős győzelmét, fényt a fényben, ragyogást a ragyogásban. 



Családi önarckép 
Az Ő tájábrázolásai jórészt figurális művek - az ember a nagy természet része. Környezet és férfi, nő kapcso

latát keresi, kutatja, Ezüst György a növényeket, felhőket és állatokat humánus miliőnknek értelmezi. Emlékeiben 
szüntelenül vissza-visszacsatlakozik alföldi rokonságához, mely az ifjúsága volt. Proustnak egy csésze tea illata 
támasztotta föl emlékeit, Ezüst Györgynek sárgult fotó. Itt a szintézis forrásaként e fénykép kezdeményezi a festői 
kibontakozást, melyet 1980-ban valósít meg az "Önarckép egy régi fotón" c. alkotásán. Tudatosan összekeveri az 
idősíkokat egy szürreális belső látomás eredményeként úgy, hogy a déd- és nagyszülők körében megjelenik karon 
ülő gyerekként édesanyja és középkorú férfiként maga a festő. A jelen válik múlttá, a múlt jelenné a szobai 
interieurban. A csoportkép egy másik, 1988-as változatban ismétlődik azzal a különbséggel, hogy itt a háttér már 
az udvar, szekér, kerítés és egy távoli tanya látványa. E két mű előzetese és rokona egyben az 1979-es keltezésű 
József Attila adaptáció, a "Betlehemi királyok". Sajátos, különös, rendkívüli, pompás értelmezése egy remekmű
nek és a költő életének. E kompozíción József Attila három alakban jelenik meg mindhárom király koronájával, 
testi-lelki jelmezében, még a "Mama" fényképét is tartja az egyik betlehemi király, a háttér külváros, a ferencvá
rosi Gát-utca, bérházba tóduló fény. 

A formák összevonásával, elhagyásával, kiemelésével, egyesítésével, módosításával éri el az egyedi hatást, me
lyet Ő sem ismétel, variál többé. Fölvillantja a forrásokat és a gyökereket - így az ifjúként megélt dolgok, 
jelenségek egyesülnek ötvöződve a felnőttkor fölismeréseivel, melyek személyes emlékek, élmények - családhoz, 
tájhoz kapcsolódnak. Páratlan megoldás, hogy a "Betlehemi királyok" alakjai József Attila és Ezüst György csa
ládjából verbuválódnak a képen, a lét és a gondolkodás tükreként testesítik a színes időt. 

Portrék üzenete 
Mivel Ezüst György tudatos elmélyüléssel törekszik arra, hogy a választott személyiség teljes körképét, testi

lelki-szellemi valóságát, külső megjelenést, formát és belső régiókat tartalmazzon az arcmás, így valahány portréja 
rögzíti a karaktert, s benne az élet egyetemes tablóját. Az 1979-ben festett "Apám" tiszta emlék egy szikár, 
csontos, hallgatag férfiról, s mellette az óra a szivárgó időt érzékelteti. A "Régi idők emléké"-ben feldereng egy 
női arc a motívumok kav!1rgásában a mélybe merült múlt töredékeként, s a belső, gondolati följegyzések sűrűsöd

nek általános érvényűvé "Mesterházi Lajos" arcmásán. Súlyos betegsége miatt a sziklához láncolt Prometheus 
sorsot kapta a végzettől. Alakjában drámai feszültséget, a helytállás hősiességét érzékeltette billent fejével, a 
háttér kavargó rajzolataival, diadalt a vereségben, mely végülis a művészi enbergiákká fejlesztette magányos küz
delmét. Köztudott, hogy Sütő András a történelem rossz erőitől kapot sebeket. Ezüst György sokszorozza tekin
tetét, s e háromszoros arc maga a Sütő-gyülekezet: egy ember, egy író és maga az értelmében fölnőtt XX. 
századi erdélyi magyarság. Kérdezhetnénk, "Faludy György" figurájához miért halmozódnak bakancsok? Recsk 
az, ahol fogságának súlyos esztendeit töltötte a Villont magyar nyelvre varázsló költő. "Tóth Menyhért" arcmásá
ból a magyar Gandhi tekint felénk, a végtelen szelídség. Tiszta ártatlanság is, melyet az izzó, sugárzó lámpafény 
érzékeltet. Derékba tört szárnyalással, sokszorosan ismételt föltámadással lendülő próféták ők, akik a javítandó 
idő remélt és épített folytatásában élnek, alkotnak. 

1972-ben festette "Rita és Gyuri" kettős arcmását ikonos tömörítéssel, mely gyermekei ábrázolásában az állan
dóságot szimbolizálja az aranyfólia bensőséges ragyogásában. Ez a mű bizonyítéka Ezüst kísérletező kedvének, 
különleges fémfóliákkal készített képeinek fontos darabja. 

Emberi szertartások 
Másik főszereplője az anonym nép. Festményein lovat fékez, fogja az istrángot, ünneplőbe öltözve kilép a 

tanyai kapun a lány, nézi a fiú a legelő csikót, erősen fogja a kantárt az itatásnál és önfeledten ott időzik a 
"'Ringlispil" színes forgatagában. Ez az örök, névtelen nép fogja kezébe homokbányánál az ásót, beszélget 
hosszasan a fák körül, emlékezik régi disznótorokra ez a kendős, csizmás férfi- és asszonynép szánt, vet, arat, 
kapál, szőlőt kötöz, fészerbe hajtja a teheneket, fuvarozik hajnaltól napszállatig, talicskára ülve pihen, a nép 
személytelen arca jelenik meg a pálinkás butéliákon is, a színbe öltözött, öltöztetett nép, Ezüst György művé

szetének első polgára. Ott nyüzsög, torlódik az 1990-ben született "Piac"-on is, libákhoz hajol, kerékpárt tol, 
ácsorog egy mindent átható vöröslő fényességben. Másutt fiúk birkóznak, lányok ékeskednek, öregek sétálnak 
terebélyes fák mellett teszik dolgukat, keresik örömeiket - élnek, ahogy tudnak, a vágy, lehetőség és a tisztesség 
határai között. 

őszt, tavaszt, nyarat sugároznak a fák, nők, lovak, mind emberi szertartás. A "Téli lóvásár" is, ahol meghitt 
arányokkal társulnak egymáshoz csikók és fiúk - a fiatalság, a zsnedülő élet. Mély gondolatot ébreszt az 1979-es 
"Madárárús" is. A kalitkába zárt rabság szimbólikus víziója. 

Az "Itatás" ünnepe, hogy a hajnal ragyogásában vízhez jut az állat. Föltámadnak a lovak képzeletében, sok 
emberi cselekmény részesei, húzzák a szekeret a "Betegszállítás"-ban is. Ez a kép dokumentum. Mű. Festői 

értéke a téli dráma. Itt a ló a remény. A kocsiderékban egy ember rázkódik; hamisítatlan csehovi hangulat az 
Alföldön - Ezüst György festői tolmácsolásában. Csöndesen torlódnak a színek, lazán egymáshoz simulnak a 
lovak. Másutt riadást, szárazságot, eső utáni hangulatot árasztanak abban a szent tájban, ahol minden fa oltár és 
a telehold az Eucharisztia. Akadnak kék lovak is művészetében, Franz Marchoz hasonlóan Ő is átírja színredjük, 
s ha a mezőre érnek, az már a meghosszabbodott Falu, színes békesség, Magyar Angelus. 

Ezüst György összhangra törekszik élete gyakorlatában és művészetében. Innen, hogy kompozíciói kiegyenlítet
tek, és a formák kellemesen áramlanak a színek egyensúlyában. Világosan fogalmaz, szimmetrikus egységeit 
reális és elvonatkoztatott összetevők hangolják véglegessé, s mivel gondosan szerkeszt, kincsei bárki részére átve
hetők. Ebből az egyeztetett sokrétűségből szerveződik a mű. Minden alkotása független és egyedi. Mi válik fő

szereplővé? Mindig az élet, megélt élete. Az ősnyugalom és a feszültség. A táj és az ember. 

Losonci Miklós 

' 



2 

ÖNARCKÉPHELYETI 

Nézem a tükörben az arcomat, vizsgálódva, mint önarcképfestés előtt, é úgy fogalmazódik bennem az igény 
most az írásra magamról, ahogy a kételyek kísé1tek türelmetlen próbálkozásaim során a festésben. 

A rólam ítélkezők, az engem elemzők magabiztossága segít, hiszen őnáluk feltétlenül többet tudok 
magamról. 

Sorsom azonosult közép-kelet-európai világunkkal. 
Hittel az ideális világ lehetőségében, kételyekkel az ellentmondások felismerésében, a forradalommal, a 

félelemmel, a megalkuvásokkal. 

Így művésszé alakulásomban fatalista lettem, de a felkészülést nem bíztam a véletlenre, megszállott 
szorgalommal készültem a tanulmányok sokaságával, hogy önmagam számára is igazoljam a mesterség tudását. 

Meggyőződésem, hogy csak a biztos szakmai tudás ad hitelt a művészetnek és a művészet alázatos 
szolgálatára tanítottam tanítványaimat is. 

Így tanultam meg képek között járni a világban. Így mutattak járható utat a szülőföld mezsgyéi, és határozta 
meg festői létemet magyar sorsom. 

Ez az a talaj, amin biztosan állok. A népművészet tiszta szín- és formavilága, az Alföld sajátos atmoszférája 
lett meghatározója képteremtő logikámnak. Ezt erősítették a világ bármely táján szerzett festői impresszióim. 

Pályám írásának új bekezdései közt a konstruktivizmus, a kubizmus, az expresszionizmus korszakai is 
fellelhetők. 

Most a szimbolizmus foglalkoztat. 

Kísérletezem a technikák sokaságával, de mindig alárendeltem a kép témájának. A kép öntörvényűsége 
mindig a racionális hatásokat erősítette a festésben, pár éves kalandjaim az izmusokkal rendre visszatéritettek 
a szülőföld megtermékenyítő, elkötelezett tradíciöszabta világába. 

Sokszor felvetődött bennem az aktualizáló, drámai demonstráció, a világ kényszerű nyomorúságán segíteni 
akarás, de ilyenkor egyre líraibb, emberhez simulóbb, harmonikusabb, érzelmesebb lettem. 

Végül is a festés jön magától. 

És ez az öröm, ami képeimből árad a kiállítások falán - meg kell, hogy győzze a szemlélőt: csendesen is 
lehet az ember igazáért szólni. 

Az ember igaza, a küzdelmek szépsége, a harmónia - a béke. 

Ezüst György 
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Önarckép nagyszüleim udvarán, 1988 
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Madárárus,1979 Piac, 1990 
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Téli kocsizás, 1988 Tóth Menyhért arcképe, 1985 
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Szérűn, 1988 Ablak előtt, 1991 



10 11 

Fuvarosok, 1983 
A Dunánál, 1988 
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Téli lóvásár, 1992 
Téli udvar, 1989 
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Ettretáti szikla, 1990 Stégen, 1991 
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Beszélgetők, 1990 Köszörűs, 1991 
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Öreg kujon, 1990 
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Felfedezéseit spekuláció nélkül rögzíti, a tárgytól független megfontolá ok nem teszik görcsös é stílu át. 
Akár a Békés megyei tanyavilág életéről zól, akár utazásainak állít emléket, akár lelkiállapotot elemez-, az 
érzelmek vezetik. A mindig túlfűtött, mozgá okkal é c elekvé ekkel teli atmoszférát megnyugtató derűvel 
képes megtölteni ... Az érzelemmel teli közeledés nem akadálya annak, hogy rendé zigorú ág uralkodjék a 
részletekben és a való ágosnál sokkal tüzesebb zínek értelme é hannoniku egységben találkozzanak a festett 
faktúrákkal. 

(D. Fehér Zsuzsa) 

Színes költészet és a magyar Alföld varáz a, az ott dolgozó, élő para ztok: mindezt magukba foglalják a 
meranói Kuperion Galériában kiállított olajképei. 

Ezüst gondo an kerülve a megszokott tónu okat, egy olyan földet mutat be nekünk, melyet zenéje után 
képzeltünk. 

Legjobb képein higgadt színvilággal, egyszerűen, modem tílu án átszűrve fejezi ki mondanivalóját a 
művészet nyelvén. A művé zi látá mód kapc olatba kerülve ezzel a világgal, melyet még nem dúlt fel az 
iparosodá fergetege, bástyaként oltalmazza az ősi hagyományokat. .. 

(Giovanni Perez 
Alto Adige, Polzano, Ola zor zág) 

Féltve őrzi a humánumot az emberben, tájban, a múlt átörökítésében. Egy-egy szín árnyalásának gyengéd
ségében, lírájában, máskor konok formák, vonal vezetések keménységében, ridegségében. Tűzfalak merev 
geometriájából menekülő elmo ódó emberalakokban, kőhidak szigorú ívén áthaladó lovakban, görög, as iír 
oszlopok domború faragásaira emlékeztető plasztikus megfogalmazások mellett, élettelen síkokban. 

(Kozogh Ákos) 

Ezüst György színei a közelmúltban kigyúltak, kompozíciói bonyolultabbak lettek, a világ látható jelenségeit 
társult képzetekkel gazdagítják, a művész emlékeit jelképekké fejlesztik. 

(Pogány Ö. Gábor) 

Elkerülhetetlenül felidézi a Gulliver utazásaiból a Nyihahák földjét. A fantasztiku utazás e részében Swift 
felhagy vad kirohanásaival, hogy leírjon egy világot, amelyből száműzetett a kapzsiság é az erő zak. 

Ezüst szintén felvállalta egy föld idilli megjelenítését, amely megőrizte ártatlan ágát é autentikus 
egyszeruségét. 

Az állati nemesség és a termékeny táj rejtett ritmusainak érzékeny kombinációja kiegészítik egymást, mint 
ahogy a végtelenül kitáruló táj csalogat egy rövid vágtára. 

Ezüst maga tette teljessé az analógiát ember és a ló között a kentaur megformálásával. Ezzel a sajáto báj 
megtörik és a mitológia szimbólumai között találjuk magunkat. 

Mindeddig a közvetlen élmények - az állat-ábrázolások erőteljes dinamizmusa - voltak értékesek őszintes
égükben; s most az ember sikerre vágyódása jelenik meg. 

(Dominic Cutajar 
The Times, Valetta) 

Ezüst György kiállítása - melyet az Európa Tanács zervezett - ennek az újra megtalált kultúrának példája. 
Ez a festő, aki jelentős hatású művész hazájában, még kevéssé ismert Európának ebben a zegletében. Úgy 

értékeljük őt, mint olyan festőmúvé zt, akit zülőföldje inspirál, azok a férfiak és nők, akik ott élnek, s a 
szokásaik. 

Festészetét ihlető tárgyai most nagyon közel kerültek hozzánk. 
Az újrafelfedezés útja csak most kezdődött. Mint az Európa Tanács főtitkára nagyon boldog vagyok, hogy 

ennek egy fontos momentuma eljutott Strasbourgba. 

(Catherine LALUMIERE) 
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Ezüst György 1935-ben született Békéscsabán. TanulmányaitB udapesten kezdte meg 1953-ban a Képzőművésze
ti Főiskolán, a Tanárképző Főiskolán diplomát kapott Egerben 1957-ben, majd 1971-ben a Képzőművészeti 
Főiskolán is. 1959 óta rendszeres kiállító országos tárlatokon. Műveit hazai és külföldi köz-és magángyűjtemények
ben őrzik. 

Művészeti díjak: 

1962. Munkácsy Mihály Emlékplakett (Alföldi Tárlat) * 1963. Szeged Város Díja * 1967. Medgyessy Ferenc 
Plakett, Debrecen, I. Országos Tárlat * 1971. Békéscsaba, Városi Tanács Különdíj * 1976. Nagymaros Plakett 
* 1980. Honvédelmi Minisztérium Különdíj * 1981. Hatvan, Országos Portrait Biennálé, Bronz Diploma * 
1986. SZOT-díj 

Kiállításai: 

1961. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; Debrecen, Medgyessy Ferenc Múzeum * 1962. Szeged, Móra 
Ferenc Múzeum * 1963. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum * 1969. Zrenjanin (Jugoszlávia) Mala Galérija 
* 1970. Pozsony-Nyitra-Eperjes (Csehszlovákia) * 1972. Budapest, Mednyánszky Terem * 1974. Budapest, 
Eötvös Klub * 1975. Nógrád, Művelődési Otthon * 1976. Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola; Oroszlány, 
Városi Tanács; Debrecen, Mezőgazdasági Egyetem Aula * 1977. Szolnok, Volán * 1978. Budapest, József 
Attila Színház * 1979. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; Pécs, Képcsarnok; Szolnok, Városi Tanács 
* 1980. Dabas; Merano, Kupe1ion Galeria (Italia) * 1981. Kner Nyomda, Békéscsaba * 1982. Szombathely; 
La Valetta (Málta), National Museum OfFine Arts; Merano, Kuperion Galeria (ltalia) * 1983. Hagen (NSZK) 
* 1984. MOMMűvelődési Központ, Budapest* 1985. PannoniaZentrumPamhangen, (Ausztria) * 1986. T.O.T. 
Budapest; Thermal Hotel, Budapest * 1987. Köln, Cyty Treff; Budapest, Csók István Galéria * 1988. 
Kiskunhalas, Művelődési Központ; Budapest, Ballantines Club; Székesfehétvár, Mészöly Galéria; Budapest, 
Gerbeaud; Havanna, Santiago (Cuba) * 1989. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum * 1990. Budapest, SOTE 
Galéria; Saracena (ltalia); Budapest, Csók István Galéria * 1991. Acqui Terme (Italia); Székesfehérvár, 
Mészöly Galéria; Temitz-Amstetten (Ausztria); Pulheim (Németország) * 1992. Strasbourg, Európa Palota; 
Strasbourg (Franciaország), Mouilleron Galeria; Helsinki (Finnország), Magyar Intézet; Szolnoki Galéria 

Tanulmányutak: 

Európa; Ázsia: Üzbegisztán, Japán; Dél-Amerika:Cuba, Mexico, Peru; Ausztrália; Új Zeland 
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György Ezüst was born in Békéscsaba. He started his studies in 1953 at the Academy of Fine Arts in 

Budapest. He got a teacher's diploma in 1957 at the Teacher-Training College in Eger. He graduated from 

Academy of Fine Arts in 1971. He has been patricipating in national exhibitions since 1959. His works are 

exhibited in Hungarian and foreign museums and galleries. 

Awards 

1962 Munkácsy Award, 1963 Award of Szeged, 1967 Ferenc Medgyessy Award, 1971 Award of Békéscsaba, 

1976 Award of Nagymaros, 1980 Award of Ministry of Defence, 1982 Special Award of National Portrait 

Exhibition, 1986 Award of the National Council of Trade Unios 

Exhibitions 

1961 Museum of Mihály Munkácsy, Békéscsaba; Museum of Ferenc Medgyessy, Debrecen; 1962 Museum of 

Ferenc Móra, Szeged; 1963 Museum of Mihály Munkácsy, Békéscsaba; 1969 Mala Galérija, Zrenjanin 

(Yugoslavia); 1970 Czehoslovakia; 1972 Mednyánszky Gallery, Budapest; 1974 Eötvös Club, Budapest; 1975 

Community Arts Centre, Nógrád; 1976 Máté Zalka Military Academy; Community Council of Oroszlány; 

University of Agriculture, Debrecen; 1977 Volán Centre, Szolnok; 1978 Attila József Theatre, Budapest; 1979 

Museum of Mihály Munkácsy, Békéscsaba; Gallery of Pécs; Community Council of Szeged; 1980 Dabas; 

Kuperion Galeria, Merano (ltaly); 1981 Kner Printing House, Békéscaba, 1982 National Museum of Fine Arts in 

La Valetta (Malta); Kuperion Galeria, Merano (Italy); 1983 Hagen (Germany); 1984 MOM Community Centre, 

Budapest; 1985 Pannonia Zentrum, Pamhagen (Austria); 1986 TOT Hotel, Budapest, Thermal Hotel, Budapest; 

1987 City Treff Gallery, Köln (Germany); István Csók Gallery, Budapest; 1988 Community Centre of 

Kiskunhalas; Ballantines Club, Budapest; Mészöly Gallery, Székesfehérvár; Gerbeaud, Budapest; Havanna; 

Santiago, (Cuba); 1989 Museum of Mihály Munkácsy, Békéscsaba; 1990 SOTE Gallery, Budapest; Saracena 

(Italy); István Csók Gallery, Budapest; 1991 Acqui Terme (Italy); Mészöly Gallery, Székesfehérvár; 

Ternitz-Amstetten (Austria); Pulheim (Germany); 1992 Palace of Europe, Strasbourg (France); Mouilleron 

Gallery, Helsinki (Finnland); Gallery of Szolnok; 1993 Forum Hotel, Budapest; Festetics Castle Museum, 

Keszthely 

Study-tours 

Europe; Asia: Japan, Samarkand; Latin-America: Cuba, Mexico, Peru; Australia; New Zealand 
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His experiences are painted without speculation, his style doesn't become sophisticated because of considerations 
that don't belong to the subject. Whether he tells about the life of the farmhouses in Békés county or he reacalls 
the memories of his travels or he analyses a mood - he is led by his emotions. He is able to fill the atmosphere, 
which is always full of movements and actions, with reassuring optimism. The approach with emotions doesn't 
prevent him creating a strict order of the details and the passionate colors meet the handling in a harmonic unit. 

Zsuzsa D Fehér, art historian 

La sottile poesia e l 'incanto delle grandi pianure ungheresi, dei contadini che vi abitano e vi lavorano, é tutta 
racchiusa negli oili che il pittore Ezüst György espone in questi giorni alla galleria "Kuperion" di Merano. Ezüst 
evita con cura i toni oleografici di altri pittori ungheresi, pur conservando, ed anzi forse proprio per questo 
accentuando il fascino di una terra che in fondo tutti abbiamo sognato magari ascoltando qualche rapsodia tzigana. 

Nelle piu riuscite composizioni dell'artista, che sono poi quelle dai Ioni piu pacati, si sente l'origine di un'arte 
popolare, filtrata da una maniera moderna di espromersi, raffinata nella sua apparente semplicita. Un'arte vissuta 
a contatto con quel mondo non ancora sconvolto dalia bufera dell 'industrializzazione che conserva come baluardo 
(ma sino a quadno?) le antiche tradizioni e che in esse ancora crede non scilendole a livello folcloristico per uso 
turistico. 

Giovannl Perez, Alto Adige 

He takes care of humanism in the man and in the land. He takes care of humanism with keeping the traditions 
of the past, with a tenderly shaded color, with lyrical description or other limes with strict lines of obstinate 
figures. One can find his humanism in figures running away from the rigid geometry of fire-walls, in the horses 
crossing the strict span of bridges and even in inanimate planes. 

Ákos Koczog, art historian 

The colors of György Ezüst lighted up recently, his compositions became more difficult, associations joined to 
the real facts of the life, the memories of the artist turned into symbols. 

Ödön Gábor Pogány, art historian 

One is inevitably reminded of the travels of Gulliver in the land of the gentle Houyhnhnms. The parallels with 
Swift's ingenious satire do not stop at surface resemblances for precisely in Ihat section of the fantastic journeyings, 
Swift dropped his savage invective to describe a land from which greed and violence had been banished. Ezüst 
György too gets absorbed in an idyllic description of a land where innocence and an authentic simplicity has been 
preserved. The sensitive combination of the animals' nobility and the suppressed rhythms of the generous plain 
complement each other, as if the very unending stretches of the land invite to be swallowed at a canter. Ezüst 
György himself completed the analogy between man and horse by evolving the centaur - but by then the equivocal 
charm is broken and we find ourselves on safe mythical and symbolical ground. Yet the entire experience has 
been wortwhile, including a brief, unconscious contact with cave art- the artist's animal-drawing is vigorous and 
dynamic - while man's civilised aspirations triumph to the end. 

Dominic Cutajar, The Times, Malta 

L'exposition de György Ezüst que la Hongrie organise aujourd'hui au Conseil de l 'Europe est un exemple de 
ces retrouvailles européennes. Ce peintre qui a une iníluence considérable dans son pays, est encore peu connu 
de ce cöté-ci de l 'Europe. 11 nous fait apprécier une peinture puissamment inspirée par sa terre natale, par les 
hommes qui y vivent, par leurs traditions et, notamment, par les hommes el les femmes qui vivent dans les 
campagnes hongroises ... Sa peinture, taut comme les sujets de son inspriration, sont a présen! parmi nous, taut 
pres de nous. 

Le chemin de ces redécouvertes communes ne fait que commencer. En tant que Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe, je sius particulierement heureuse que l'une de ces étapes passe par Strasbourg. 

Catherine Lalumiere 
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Human Rites in the Art of György Ezüst 

He is the painter of the colorful delight of life with an undiminished serenity. His natural way of painting 
hides a complex world - the simple sight represents a sensitive and involved spiritual life. Each painting is the 
evolution of the color time, a shnapsot of the organic life. 

His works are tamed dramas overstepping the idyll and wisely avoiding the tragedies. With the interactions of 
land and man György Ezüst creates the real life of the people of the Great Hungarian Plain, he paints the color 
feast of weekdays. ln his visual stories the subtle events of brown Mondays, green Tuesdays purple Saturdays 
smoothly bump éach other. Something is always gathering and getting stronger with a heallhy abundance, 
because his lively visual fantasy joins to his memories, experiences and perceptions. He leaves, increases, and 
stresses things - this way the beauty of nature becomes the art of painting. 

He doesn't only use, but sort out his motives - he strictly select the components of his paintings. Just the 
hidden throughness of drawing Ihat makes so light his color pictures. We can't see the real effort, but the result 
of the work. 

His masters are persons and the land, the friendly attention of Gyula Papp and János Jakuba, his family, 
Békéscsaba, his birthplace, and the Great Hungarian Plain. The tactful-hard intention of masterworks became his 
inner agenda. On this path he discovered the layers of Proust's complex time. The color time stopped on his 
paintings and ripened a color infinity. 

Lithurgy of Land 
Evening, dawn, autumn, spring - he notices and registers the metamorphosis of the great plain. He 

accompanies by sand- yellow runs the rites of the nature, tells about the quiet invasion of the moonlight Ihat 
magicly changes the outline of forms. Ilis philosophy of happyness presented in his paintings tells about the free, 
existing regions of the life that he chose. His workship is constant. He keeps the quality, and never forgets about 
the values. He is out for doing his best. It became his artistic and human attitude. So his works are in tune, his 
emotions are shown in the material world. 

He conterpoises. A girl is sitting on the mole, a horse is in the water, there are reeds in the background. Both 
of the figures are naked and from the painter's aspect this is their natural state. He draws a parallel in this 
picturesque counterpoint. He shows the collective character in the groups of trees, horses, people - György Ezüst 
is a main Hungarian painter of group painting. On his works there are more stages of the existence, various 
limes, and different movements. His people are walking in a color rhythm, his horses are generally ambling - the 
different beings are represented in their real way of life. With the unique beauty of a pigtailed girl or the bustle 
of a countryside market Ezüst gives a familiar human face to the space. The symmetrical order and system of his 
paintings provides the warm harmony of his forms. 

ln a potential source of picture he quickly finds the essence thai he approaches with his artistic way of 
looking. Therefore the painting includes at the same time the unique beauty and truth of the model and the 
experience of the painter, too. So a group of horses mirrors a feast on his painting - he points at a general and 
special pomp of the existence in the horses. And when he looks at a "Small Farmhouse", that's the Christmas 
itself even in h_ot summer, because it shows the happyness and announces the great news, the birth of a new life. 
A work of Ezüst is a view and a content, so if he tells about "Nagymaros" you may see the brillance of the 
Danube Band, the light of the cosmos and the glittering of the rainbow on his painting. He exiles the_ vehemence, 
his treasures are the color intimacy and the well-made composition. Endre Ady, the famous Hungarian poet wrote 
with enthusiasm: 

"holy, peaceful powers of village 
Are sitting on my heart." 

The intellectuality of György Ezüst is conquered by the eternal village: roads, farm-yards, gardens, the murmur 
of the fields. The vision of this world is more than an adventure, this is an experience. The real life turns into 
art. A composition. A picture. lt is not only time, but the promise of eternity. 

Confession About the Women 
Sometimes they are dressed, sometimes naked. He generally paints the youth and the young women in their 

state of Paradise. Nakedness is a grotesque factor in the films of Fellini and Miklós Jancsó. However it causes 
devotion in the paintings of Ezüst. Original beauty, original innocnce, elemental force, original enthusiasm, 
original source, original universality are presented in their figures. The most beautiful dress of his models is their 
undressed body. He doesn't intend to provoke, but he wants to teli the truth. 

Nakedness is an overall value in his art, it means the top grade of the color silence. The miracle pasi of an 
old woman is seen in a naked girl's figure, too. His undressed ladies walking in the steet and naked girls 
standing in front of a mirror are the perfect sculptures of the youth. They are not erotic, nor sexual figures, but 
living altars. He tells about them in a strici construction, but with warm colors, frankely, but chastely. Ile worked 
out this thema from several aspects. But he never shows it unilaterally in his works. "ln Front of The Window" 
is a remarkable work of Ezüst. There are two women standing in a room, facing each other. They invite for a 
discussion the double victory of their beauty and liveliness, the light in light, the splendering in splendering. 

Family Selfportrait 
His landscapes are mainly representational compositions, in which the man is the part of the nature. He seeks 

the connection between man, woman and their surroundings. ln his interpretation the plants, clouds and animals 
are paris of human environment. ln his memories he always recalls his relationship living in the plain, where he 
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spent his youth. A cup of tea recalled the memories of Proust - withered yellow photograph recalls the past of 
Ezüst. ln "Selfportrait on an Old Photograph" (1980) he deliberately confuses the limes as a result of a surrealist 
vision. Thus among his great-greatparents you can see his mother as a baby and as a middle-aged man, the 
painter himself, too. The present becomes past, the past turnes into present in this room interior. This family 
tableau is repeated in an other version made in 1988. The difference is the background. He sited the group on a 
farmhouse yard with a coach, a fence and a remote farmhouse in the bakground. Both of these works has a 
common antecedens: "K.ings of Betlehem" (1979), which was inspired by the poem of the great Hungarian poet 
Attila József. The painting is a special, unusual and remarkable interpretation of this poem and the poet's life. 
On the picture Attila József is appearing in three characters. Each of the figures are wearing the kings' crowns, · 
but that is the poet himself, who is sitting in the cast of the three kings in the picture. 

He produces a special and a unique effect in this works with reduction, stress, combination and modification 
of the forms. He lets us to take a look at the sources and roots of the works Ihat alloy the experiences of this 
youth and the realization of the adulthood. It is a unique solution, thai the figures of "K.ings of Betlehem" are 
the family members of Attila József and György Ezüst. As the mirror of existence and the thinking they embody 
the color time. 

Message of Portraits 
Since György Ezüst aim at giving a global picture about the personality with his portraits, all of his portraits 

mirror the figure's character and the universal picture of the life. "My Father" (1979) is a clear memory of a 
lank, bony, silent man. The clock beside him shows the leaking time. ln "Old 1ime's Memory" a woman's face 
appears as a fragment of the past among the mixed motives. The Hungarian writer Lajos Mesterházi has got a 
destiny of Prometheus from the fate, because of his serious illness. His portrait suggests the dramatic tention and 
the heroism of his life. The writer tilts his head, his whirling visions in the background have general meaning -
a glory in the defeat, that turned into artistic vigour his lonley fight. lt is well-known that András Sütő, the 
Hungarian writer was wounded by the wrong forces of the history. Ezüst multiplies his look and the triple face 
is the writer's congregation itself: a man, a writer and the X.Xth century's Hungarian minority in Transylvania. 
One may ask, why are so many boots around the figure of György Faludy? That means Recsk, the Hungarian 
working camp, where the poet, who translated into Hungarian the poems of Villon, spent long, hard years of his 
imprisonment. The Hungarian Gandhi looks at us from the portrait of Menyhért Tóth. He is the infinite 
gentleness and clear innocence that is suggested by the light of the lamp in the picture. The double portrait of 
"Rita and Gyuri" recalls the conciseness of the ikons. The picture of his children symbolize the permanence with 
the brillance of the golden colors. 

Human rites 
Another protagonist is the anonymous people. lt masters the horse, grasps the traces; the girl leaves the farm

house in her best dress, the boy watches the colt browsing, holds tight the bridle when the horse drinks and 
passes the time obliviously in the colorful crowd of the "Carrousel". This timeless and anonymous people holds 
the shovel in its hands in the sand mine, submerges in lengthy discussions around the trees, remembers feasts 
from long ago. These men and women in scarves and boots ploughs, sows, reaps, hacks the fields, mends the 
grapes and leads the cows to the shed. This people does the deliveries from early morning to late night wearing 
a hat, has a rest on the barrow and this people's impersonal face appears on the palinka bottles - people dressed 
in colors: the first men and woman in the art György Ezüst. These people are gathering and jamming on the 
"Markel" painted in 1990, people bending to the geese, pushing the bicycle, standing around in a penetrating 
reddish lightness. Somewhere else boys are wrestling, girls are parading, old are walking under huge trees, they 
do their jobs and look for their pleasures - they live the best they can - among limits of desire, possibilities and 
honesty. 

Trees, women and horses all radiate fali, spring and summer - human rites all. Even "Winter Horse Market" 
where colts and boys meet in intimate harmony - youth and an offspring of life. "Bird Meat" from 1979 also 
raises deep ideas. Three cages on three levels and - however hurting it may be - their freedom is captivity. 
These twittering birds in a small space could never again do any flying - their cosmos is the size of a cage. 
Their law is the color that raises pleasure in the human heart. 

The feast of the "Drinking" is how the animal gets to the water at the morning dawn. Horses get alive in or 
imagination, they are part of many human activities, they puli the cart in the "Delivering the Sick" as well. This 
picture is a document. Here, the horse is hope loping towards the village: maybe the doctor's help will not be 
late after all. ln the carriage there is a man - original Czeckovian atmosphere this is on Alföld as seen by the 
painter György Ezüst. Colors are jamming quietly, horses touch each other gently, on another picture they radiate 
scare and dryness or the air after the rain in the holy landscape where every tree is an altar and the moon is the 
Eucharist. There are even blue horses in this art - György Ezüst changes the color codes not unlike Franz Marc, 
and if they get to the laen Ihat is the extension of the village, colorful peace. Hungarian Angelus. 

György Ezüst strives for harmony in his art and in his life, too. This make the compositions so balanced and 
the forms are floating pleasantly in the alliance of colors. He has clear statements - his symmetric unities are 
tuned final by realistic and abstract components and, because he is a careful designer, his treasures are open for 
everyone. From this unified multiplicity art is created - each and every works of him is independent and unique. 
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