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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Amikor János barátom felkért, hogy írjak néhány köszöntő szót könyve elejére, elgon-
dolkoztam, mi is lehetne az a néhány rövid és frappáns mondat, amivel kedvet csinál-
hatnék a könyvben rejlő munkáihoz, hiszen én nem vagyok művészeti író, aki pontosan 
tudja, hogy hogyan alakul ki egy rajz.
Viszont művészemberként tisztelem azokat, akik valami olyasmit tudnak, amit én soha 
nem fogok tudni… Akiket a Jóisten valamiért olyan képességekkel áldott meg, ame-
lyekkel mások nem rendelkeznek.
Legyen az művészet, sport, tudomány, vagy bármely egyéb terület az életünkben.
Komiszár János ilyen ember. Nem azért írom le, mert barátomnak mondhatom, hanem 
azért, mert tény.
Nagy adomány ez, de nagy felelősség is.  Ezek az emberek keresztet viselnek egész éle-
tükben. A folyamatos megmutatás, bizonyítási vágy kényszerét. Ám ennél kellemesebb 
keresztet elképzelni sem tudok. A művészek szerelmesek a munkájukba. (Sokszor visz-
sza is él vele a mindenkori társadalom.) János is ilyen, s ő boldog ember. Rend és har-
mónia van a lelkében. Tehetséges, igazi művész.
Leírom őszintén, hogy mire gondolok.
Számomra minden képkeret egy ablak, amelyen keresztül egy másik világra látok rá. 
Ha az a világ érdekes, hatással van rám, akkor az a kép jó, ha nem, akkor legjobb eset-
ben is, nem találtuk el egymás ízlésvilágát.
Jánosnak minden képe, grafikája olyan, hogy megakad rajta az ember szeme, gondola-
tok jutnak róla eszébe… 
Bármilyen művészi alkotás ereje abban rejlik, hogy mekkora hatást gyakorol a befoga-
dó közönségre. Márpedig ezek a rajzok hatással vannak ránk. Legtöbbje pozitív hatás-
sal, mert a könyvben szereplő grafikák szépek, érdekesek, beszélnek hozzánk. Illatokat, 
hangulatokat hordoznak, rendkívül impulzívak… Szerintem ez a művészet lényege… 
hogy mindenképpen hasson!
Érzelmeket, gondolatokat váltson ki a befogadóból, mert ha ezt nem teszi, semmit nem 
ér. Komiszár János azt mondja magáról, hogy zaklatott ember. Én pedig azt gondolom, 
hogy minden művésznek van egy sajátságos kisugárzása, mint ahogy neki is. Csakhogy 
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az ő kisugárzása rendkívüli módon, pozitív energiákkal teli. Dinamikus, kedves, gyors 
észjárású, mozgékony ember. Ez sugárzik a munkáiból is. Babits Mihály néhány leg-
szebb sora jut eszembe róla:
„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban, 
És akinek szép a lelkében az ének, 
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Komiszár János lelke szépen „énekel”… és ez hatással van a környezetére is.
Jó vele találkozni, még így is, a képein keresztül is. Nem azért írtam, mert barátom, 
hanem, mert így van. 

Dánielfy Zsolt 
színművész 
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Mottó

„Aki hallgat, azt elfelejtik:, aki nem foglal állást, azt szaván fogják:, aki nem halad többé, 
az hátrál:, aki megáll, azt felülmúlják, megelőzik, eltapossák:, aki megszűnik gyarapod-
ni, az máris hanyatlik:, s aki eláll, az lemond:, a változatlan állapot a vég kezdete, a halál 
félelmetes tünete és jósjele.” AMIEL

Ars poétikám

„Két fajta világom van, s ezek bennem élnek. Egyrészről a természet valós formáinak 
szeretete, másrészről az elvont formák vonzása, melyek élményeimmel keveredve egy 
szimbolikus-absztrakt egységgé állnak össze. Festészetem ennek megfelelően archaikus 
és modern. Az elsőt tanultam a mestereimtől, a második jött magától, kialakult. Jól 
megvannak egymással bennem”
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A megtartó múlt és a jelen-lét élménye
Néhány feljegyzés

Komiszár János művészi világáról 

Egyszerre könnyűnek látszó és nehéz dolga van annak, aki meg kívánja rajzolni Ko-
miszár János portréját. Könnyű, mert igen sokrétű, sokszínű, széles érdeklődési körű 
egyéniséget kell bemutatni, s nehéz is – éppen a szerteágazó tevékenységi körből kifo-
lyólag. 
Komiszár János a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagjaként, hiva-
tásos festőművészként sem mondott le művészpedagógusi vállalásairól, évtizedeken 
keresztül nagy szerepet tulajdonított a művészeti oktatásnak, a diákok vizuális nevelé-
sének, ahhoz a tárgyi és környezeti feltételek megteremtésének. – Tanított a Medgyessy 
Ferenc művészeti gimnáziumban, 1990-től a mai napig gondozza a debreceni Brassai 
Galéria kiállításait, ahol közoktatási intézményben gyakorlatilag egyedülálló, állandó 
kazettás pannó tárlatot rendezett.
Ebből a szerepéből adódóan is számos művésszel tart élő kapcsolatot, de művészet-
szervező tevékenysége egy másik vállalása kapcsán ugyancsak sokat kamatozott: rádió-
beszélgetéseiből szerkesztve négy, művészinterjúkat és művészeti portrékat tartalma-
zó Paraván-kötete jelent meg, ötödik, mintegy szintéziskönyve Színes Paletta címmel 
2004-ben látott napvilágot, majd követte a Délibáb színei. Mindegyik kiadványa hiány-
pótló, dokumentum értéküknél fogva is nagy segítséget nyújtva az ezredforduló művé-
szeti életét majdan feldolgozni kívánó műtörténészeknek is.
Tagja több művésztelepnek, s nem feledkezik meg közben útra bocsátó közösségéről 
sem: a máriapócsi művészeti élet fellendítésén ugyancsak fáradozik – a városban állan-
dó kiállítása tekinthető meg. Sűrűn jelentkezik új anyagaival a közönség előtt, hiszen 
életeleme az alkotás.
S talán e rövid felsorolás elején kellett volna említenem a 2001-ben kapott elismerését: 
Komiszár János nemcsak Debrecen város Kiváló Pedagógusa lett, de alkotóművészeté-
ért Holló László-díjjal tüntették ki, 2004-ben pedig Boromisza Tibor-díjat kapott. Mű-
vészeti anyagaival rendszeresen jelen van az országos közoktatási szakmai konferenci-
ákon, s nem csupán a rendezvény résztvevői, hanem tulajdonképpen annak támogatói 
között is sorolhatnánk a nevét. Nemcsak kiállításai és felajánlásai fémjelzik részvételét 
és támogatását, hanem műveinek reprodukciói időről-időre megjelentek a konferencia-
anyagokat közrebocsátó szakmai kötetekben.
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Köztük számos debreceni témájú alkotását – olaj és akvarell festményt, lavírozott tus-
rajzot – fedezhettünk fel. A cívisváros anzixei, épületábrázolásai, Debrecen hangula-
tának és szellemiségének művészi dokumentumai arról tanúskodnak, hogy Komiszár 
János nagy szeretettel és érzékenységgel fordul a város lelke felé.
Ha nem is itt született, munkásságának korszakai itt teljesedtek ki, s méltón tarthat 
számot arra a minősítésre, hogy ma már őt is számon tarthatjuk Debrecen arcának 
legjelentősebb formálói között.

***

Esztétikai érdeklődésünk abban a kérdésben is megfogalmazódhat, hogy milyen eszme 
érzéki láttatása figyelhető meg művészetében. Láthatóan a természeti szépből indul ki 
– amennyiben tájképet fest olajjal vagy akvarellel, hagyományos tájasszociációkat vagy 
csendéletet; a látható környezetből indul el, annak felismerhető tárgyi motívumait is al-
kalmazva. De nála szintén bebizonyosodik, hogy a művészi szép alapvetően különbözik 
a természeti, a látható tárgyi széptől.
Komiszár János szellemi és lelki intelligenciát feltételezően alakítja egyben a befogadói 
ízlést is. Közel hozza alkotása révén a természeti avagy a tárgyi, az épített környezeti 
szépet, de át is alakítja azt. Festményeinek úgynevezett tartalma elválaszthatatlan attól 
a módtól, ahogyan közvetíti azt a bizonyos tartalmat.
A természeti formák, az épített alakzatok, a belakott térstruktúrák szellemi és lelki 
képződményekké válnak, az eszme, ami itt a gyönyörködtetésben, valamint az emberi 
minták felhasználásával az érzelmek és indulatok képi kifejezésében ölt testet, a látható 
világon túl az érzékfelettit közvetíti.
Ez a fajta érzékfelettiség, bár absztrakciót, elvonatkoztatást kíván, Komiszár János még-
is meg tudja őrizni nemcsak a természet, hanem a város eredeti karakterét is a kom-
pozícióban. Vallja, hogy az alkotás nemcsak a szépség, a harmónia szigete, de olyan 
világnézet is, amely sajátos életfilozófián alapszik.
Ez pedig a külső látvány és a belsővé tett élmény találkoztatásából adódik, az élmény 
átszűrtségét is fontosnak tartva, miközben nemcsak érzékeny, de érzékletes kifejezés-
móddal közvetít. Ebben az interpretációban nem alkalmazza a divatos elidegenítő esz-
közöket, absztrakciói megőrzik tehát a természeti vagy városkörnyezeti látvány jelle-
mét, karakterét.
Képeit megtekintve ugyanakkor már nemcsak az inspiráló, a festőszándékot útra indító 
eredeti látvánnyal találkozunk, hanem tulajdonképpen a festőművész belső természeté-
nek kivetítéseit is látjuk. Azt is e mellett, hogy a természet folyamatos változása, évsza-
kos körforgása hogyan befolyásolhatja az ember lélekállapotát.
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***

Komiszár János városképei arra a sajátosságra hívják fel a figyelmet, hogy a kollektív 
életterek szintén meghatározzák az egyéni hangulatot, kisebb vagy nagyobb mértékben 
árnyalják az ember mindennapi viselkedését.
Ama épített és hétköznapi gesztusainkkal belakott tér, ahol élünk, ahol járunk, illetve az 
a mód, ahogyan élünk, ahogyan érzünk, és ahogy a külvilág számára mutatott szokás-
rendünk alakul, szoros összefüggésben van egymással.
Az embernek van egy kialakult életvitele, világnézete, érzelmi és gondolati világa, 
amely külső és belső megnyilvánulásaiban egyaránt tükröződik. Minden környezetben 
megőrzi alapsajátosságait, de minden új környezeti világban attól függően is árnyalódik 
ez a lelki struktúra, amilyen erővel hatni tud az emberre az új környezet.
Természetesen ezeknek az újabb hatásoknak a minősége attól is függ, hogy milyen in-
tenzitással éli mindennapjait az a bizonyos város, milyen ereje van például a hagyomá-
nyainak, a történelmi múltjának, a kialakult életformájának, a szellemi örökségének.
Ez az erő jól tükröződik az épületeken, a térformákban, az utcarészletekben, abban, 
ahogyan az ott élő emberek az utcán, a közösségi tereken viselkednek, abban, hogy 
milyen szoros kapcsolatot mutat fel egymással a mindennapi környezetük és a min-
dennapi életük.
Hogy csak a városoknál maradjunk: kicsit másképpen viselkedik az ember Debrecen-
ben vagy Sopronban, másként Párizsban és Velencében, Prágában vagy Szentpétervá-
ron. A város úgynevezett lelke mindenütt más és más térformákat ölt, ezért ezeknek a 
formáknak a képi, művészeti megragadása végső soron egy áttételes, kollektív pszicho-
lógiai elemzés alapjául is szolgálhat.
S nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a profán és szakrális tereknek, épü-
leteknek szimbolikus jelentése is van. Minden város véges tér, és mindenhol törekszik 
a közösség arra, hogy kialakítsa a maga „szent” helyeit. A művész nagy érzékenység-
gel bukkan rá Debrecenben is ezekre a szakrális középpontokra, az „imago mundi”, az 
egyetemes világ képére formált téri és épületi centrumokra.

***

S nemcsak a közösség által választott jelképes tereket örökíti meg azzal a belső átélés-
sel, amely karakteres arcot is ad egyben az épületnek, a térnek, hanem kiválasztja saját 
szimbolikus tereit is.
A Debrecen egyik szimbólumának nevezhető Református Nagytemplom fő-, illetve ki-
egészítő motívum formájában is jelen van. A művész több kompozícióban mutatja be 
a Kossuth teret, az Aranybika Szállót, felfedezzük a Szent Anna székesegyházat, a Déri 
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Múzeumot, szimbolikus üzenetűek Komiszár János tornyai és kupolái.
S ugyancsak szinte kikerülhetetlen motívum a főnix-jelkép ábrázolása. A „Napba öltö-
zött”, a tűzből főnixmadárként mindig újjászületni képes város saját lelkiségének meg-
határozója az állandóság és a folytonos újjászületés kettőssége.
Ennek képi auráját közvetíti a művész az életképekkel is rokonságot tartó ábrázolása-
in, habár nem konkrétan azonosítható emberi szituációkat jelent meg, nem a zsáner 
karaktere lesz a domináns elem, hanem egy hétköznapi hangulat áttételes közvetítését 
látjuk a kompozíción.  
Ebben a fent jelzett motívumkörben a várostér részben ki is tágul, hiszen a város sem 
szigetelődik el szélesebb földrajzi és lelki-szellemi, történelmi környezetétől.
Debrecen esetében a környező városok közül például Hajdúböszörmény jelenik meg, 
illetve a földrajzi szimbólumok sorában a Hortobágy. S nem csodálkozhatunk azon 
sem, hogy a választott város, a mindennapi élettér mellett a szülőváros, Máriapócs is 
megidéződik a képeken.

***

Komiszár János egyrészt magáévá teszi a külső élményt, de a valóság kiválasztásánál 
már saját szubjektivitása munkál. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mit tart ő 
maga szépnek, mi az, amivel üzenni tud, mit emel befogadói élményforrássá is. Saját 
etikai, esztétikai, filozófiai normái ebben a vonatkozásban ugyancsak meghatározók.
Érzékenység és vitalitás talált termékeny összhangra a művész életében, és ez tükröző-
dik művészetében is, melynek főbb karakterjegyei az akvarelleken, a tusgrafikákon is 
nyilvánvalóan nyomon követhetők. Festészeti és grafikai, vagy mondjuk úgy: színbeli, 
tónusbeli és vonalérzékenysége egyaránt megfigyelhető.
Komiszár János meggyőz bennünket arról: ha ritmusaiban, kompozíciójában, a töme-
gek és a vonalak habitusában, kapcsolatrendszerében vannak is meghatározó grafikai 
jellemvonások, egyértelműen festészeti karaktert ölt keze alatt az anyag, s ez nem is 
lehet másként, hiszen minden ízében festőművész a bemutatkozó alkotó.
Korábbi illusztrációiban szintén ez az egyszerre grafikai és festői szemlélet volt megfi-
gyelhető. Az egy-egy verseskötethez vagy kisprózai munkához készített templom- és 
más épületi vagy környezetábrázolások arról tanúskodtak, hogy az adott térhez és az 
általa indukált lelki környezethez kapcsolódó, az írásban is megnyilvánuló élmény a 
vonalak és tömegek, a foltok és hiányok drámaiságában ugyanúgy megjelent, mint a 
vonalértékek és lavírozott árnyalatok egymásra rímelő játékosságában. 

***
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Érzékenységről és vitalitásról beszéltem, de meg lehet ezt a jellemvonást úgy is köze-
líteni, hogy impressziót és expresszivitást mondunk. Az impresszió jelent benyomást 
– lelki, hangulati tehát a gyökere –, az expresszió pedig a kifejezés erejét hordozza, 
ami a szimbólumokból és az indulatiságból egyaránt eredeztethető. Megközelíthetjük 
azonban Komiszár János festészetét a bemutatott motívumok oldaláról is, tehát afelől: 
hogyan, milyen eszközökkel jeleníti meg a környezetet. 
Ha érzékenységre és vitalitásra utaltam fentebb, röviden foglalva össze jellemző jegyeit, 
itt azt mondhatom: a művész az élő világot festi úgy annak tárgyi, mint természeti-kör-
nyezeti megvalósulásaiban.
De abban az értelemben teszi ezt, ahogyan a virágcsendélet is akkor jó, ha a csend, a vi-
rág életét mutatja be, s egyaránt túlmutat csenden és virágon, akár az épített világ is úgy 
jelenik meg Komiszár Jánosnál, hogy az valóban élő organizmus, működő, mindenütt 
titkokat, elevenséget, gazdagságot mutató világ lesz. Lüktetése van, ritmusa van, élete 
van az ábrázolt környezetnek.
Mindehhez nagymértékben hozzájárul a látvány úgynevezett szubjektivizálódása. De 
hogyan értsük ezt a kifejezést? A festészet történetének alakulásában is nyomon követ-
hető ez a folyamat. A 19. századi tájfestészetben előbb egyfajta panteista örökséget val-
lottak magukénak az alkotók: Az ember a természeti táj grandiózus egységét szemlélve, 
ráébredt saját parányságára, s a környezetben egyfajta világlélek megnyilvánulását látta.
Ezt az a szakasz követte, amikor a környezet a lélekállapot kifejezőjévé vált. A festő a 
bensőséges megfigyelés során az ellesett apró titkokat lírai hangulattal vonta be, majd 
az impresszionizmus egy látszólag objektívebb, optikai képet kívánt adni, a színértékek-
re, a fényviszonyokra helyezve nagy hangsúlyt.
Az impresszió itt érzékelést jelentett, de benyomást is jelent, amiről Fülep Lajos művé-
szettörténész joggal írhatta: „Amikor azt mondom: benyomás, akkor egész határozott 
valamit neveztem meg, mert már nem akármelyik és akármilyen természetről beszélek, 
hanem pontosan arról, amely semmi más, csak az én benyomásom, érzékletem, optikai 
látszatom. (...) A természet az én benyomásom, és ez már világnézet is.”
A művész és a természet, az alkotó és a megjelenített környezet teljes eggyé válása kö-
vetkezett be az expresszionista korszakban, teljesen ellentmondva a romantikus pan-
teista attitűdnek: a művész nem beleérzi magát a mindenséget jelképező természetbe, 
hanem magába szívja és szuverén módon átformálja a természeti képet azzal, hogy be-
levetíti szubjektív lelkivilágát, és ezzel a saját képére formálja át a látható világot.
Komiszár János művészetében ez utóbbi viselkedésmód jelei fedezhetők fel, így képei 
már nem csupán esztétikai, de egzisztenciális érvényűek is, nemcsak esztétikai, hanem 
etikai üzenetük is van. A művésznek a műben visszatükröződő kedélyét ugyanúgy érzé-
kelhetjük, mint az épületek vagy városrészletek által tükrözött szellemiséget. Önmagát 
és saját bensőjének kisugárzásait fedezzük fel a képeken.
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***
E fenti vonást alapul véve közelíthetjük az ilyen kifejezésű világot például a zeneiség 
felől. A zene és a líra közötti kapcsolatok talán nyilvánvalóbbak, alkalmasnak találom 
azonban Komiszár János műveit is arra, hogy rávilágítsanak a zene és a kép rokonsá-
gára.
Figyeljünk itt ismételten a ritmusokra, a kompozícióra, a fény markáns jelenléte révén 
a képi akkordokra, az akvarell vagy a tus eszközeivel szintén érzékenyen kifejezhető 
árnyalatok viszonylataiban a zenéhez hasonló harmóniarendszer megnyilvánulására. 
Komiszár János műveire sem az a jellemző, hogy elkészültük előtt modellálta azaz: a 
fény-árnyék segítségével plasztikailag formálta volna a tárgyát, hanem zenei kifejezéssel 
élve modulációt hajtott végre.
A művész mint alany s a környezet mint tárgy között teljes az összhang, s ez teszi teljes 
hatásúvá azt a képességet, hogy az alkotó észrevegyen maga körül minden finomságot 
és sziporkát, pontosabban: hogy a benső finomságai, sziporkái keressenek maguknak 
akkordokat a környezetben.
Ott van tehát az érzékenység és a vitalitás termékeny kettőse. De ennek a ténynek nem-
csak a rögzítése a fontos, hanem ez az üzenete is az alkotásnak.
Bár a természetnek, a tájnak, a környezetnek, az épített motívumoknak nincsen úgy-
mond direkt lelkiállapota, vidámságát, örömeit, jó kedélyét, gazdagságát, nyugalmát 
és titokkal teli izgatottságát azonnal felfedezzük, ha előbb magunkat is azzá tesszük: 
érzékennyé és erővel telivé, értéket féltően is örömössé, mint amilyenné Komiszár János 
teremti a képeit.
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Vitéz Ferenc (PhD)
főiskolai docens, költő, művészeti író    

Vitéz Ferenc: Egy csokornyi bú 
– Komiszár János virágcsendéletéhez –

A dolgok negyven arca
És a bíbor mélyű csendé

A dolgok csak úgy vannak.

Bibék között a remegés,
Csak pornyi lét:

Őrizni zsombék álmát.

Negyven színű táncra szirmok
Élüket kínálják

S a bú se int, ha fénye nő a napnak…

Debrecen, 2003. febr. 12.

Vitéz Ferenc: A virágokról

Akkor leszel a legszegényebb,
ha már nem lesznek virágaid.

Rokonként szegődik hozzád az árvaság,
s növeszti magányod rácsait.

Ha már nem lesznek virágaid,
nem fogsz örülni semmi méznek.

És sírsz majd, ha arról álmodsz: nélküled
röppennek tovább a méhek.
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Erdei Sándor:
A tájhaza-szerelem megvallása

Egy középkori angol utazó azt merészelte mondani a mi kedves Debrecenünkről, hogy 
Európa legnagyobb faluja. Arra a városra, amely Csokonai korában jó harmincezer lé-
lekkel dicsekedhetett, s ezzel a legnépesebb magyar város volt, megelőzve Pozsonyt, 
Budát, Pestet, Kolozsvárt. Hamvas Béla meg nem átallotta azt írni, hogy szerinte példá-
ul Kőszeg inkább város, mint Debrecen, merthogy az urbs lényege nem a méretekben 
rejlik. S Hamvasnak természetesen igaza van. 
Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy a kitűnő képzőművész, a korábban inkább 
festőművészként tisztelt és szeretett Komiszár János grafikai sorozatot (sorozatokat) 
szentelt a cívisvárosnak. (Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az alkotó 60. szü-
letésnapja alkalmából rendezett tárlaton – 2009-ben – a Debreceni Egyetem Elméleti 
Galériájában anyagának grafikai kollekcióját én ajánlhattam a művészetbarátok figyel-
mébe.) Azért is volt hasznos alkalom, mert egyszersmind jobban megismerhettem az 
addig termett színes és gazdag életműnek ezt a szegmensét, amely a Komiszár-kép-
együttesből minden bizonnyal a legkevésbé van jelen a befogadói köztudatban. 
Vannak-e a képzőművészetben közhelyek, untig ismert, kiüresedett toposzok? Termé-
szetesen vannak. Lehet-e, szabad-e ma lerajzolni a Nagytemplomot, az Aranybikát, a 
Déri Múzeumot? Szabad-e megörökíteni a cívisváros ezerszer megörökített szimbólu-
mait? Azt hiszem, szabad, sőt kell. Kötelező. Ha tiltaná ezt valami művészi zugtörvény, 
az olyan lenne, mintha a diáknak megtiltanánk, hogy megtanulja a Pitagorasz-tételt, 
mert már olyan sokan megtanulták. Megtiltanánk az építőknek, hogy fundamentumot 
csináljanak, mert abban nincs semmi új, olyan sokan építettek már fundamentumot. 
Tehát szabad, sőt kötelességük is a mindenkori művészeknek megfogalmazniuk, új-
rafogalmazniuk Debrecen szimbólumrendszerét. Mert bizonyos, hogy hozzá tudnak 
tenni valamit a meglévő művészi tartalmakhoz. 
Különben is, a legfontosabb épületek ábrázolása-kifejezése mindenkor nagy kihívást je-
lent. Hogyan is létezhetne egy hajdú-bihari tájfestő, aki ne próbálná festékben fürdetni 
a maga kilenclyukú hídját? 
Azt nyilatkozta a Magyar Nemzetben a magyar műemlékvédelem akkori első embere 
(vagy tíz esztendővel ezelőtt), hogy számára két épület van a világon, amely leginkább 
kifejezi-sugározza az őket alkotó nép szellemiségét, agyának-lelkének lényegét, talentu-
mát: ez a Taj Mahal és a debreceni Nagytemplom. A Nagytemplom azért is, mert dupla 
tornyával hasonlít a magyar szürkemarha hatalmas szarvaktól ékes fejéhez. 
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Komiszár János kedves és szép lapjain az épületek alföldies robosztusságát oldja a vo-
nalak kecsessége, a részletek bája, könnyedsége. A nagy műgonddal létrehozott textú-
rák azt sugározzák, bizonyítják, hogy alkotójuk szereti ezt a várost, amelynek szellemi-
anyagi gazdagságát egyébként főleg a „sansculottok”, a „gyüttmentek”, az ide költözők, a 
betelepülők teremtették-teremtik meg. Meg lehet nézni, számba lehet venni: alig akadt 
és akad a cívis szellemi-kulturális életben olyan tényező, aki tősgyökeres debreceni 
lett volna és lenne. Gondoljunk Kölcseyre, Aranyra, Tóth Árpádra, Móriczra, Szabó 
Lőrincre, de gondolhatunk a legtöbb élő szellemi nagyságra is – szinte mindegyikük 
neofita cívis, akik mellesleg leginkább „érted haragszom, nem ellened” szeretettel vi-
szonyulnak a kálvinista Rómához. 
A máriapócsi születésű Komiszár János is később lett debreceni, s ma erre a mivoltára 
büszke ember és művész. Ő is gazdagította-teremtette a debreceniséget – s most tekint-
sünk el attól, hogy egyesek vitatják: van-e egyáltalán ilyen szellemiség; amely persze 
csak úgy ér(ne) valamit, ha nem provinciális. Szerencsére az itteni szellem egykori és 
mai embereinek legtöbbjéről elmondható, amit Gunda Béla néprajztudós tartott magá-
ról: „Debrecenben lakom, de Európában élek”.
Komiszár János Debrecen-olvasatában elegánsak, szinte légiesek, „átlelkesítettek” az 
épületek; az alkotó ismeri a genius locit, a hely történelmét. S nemcsak szereti a cívis gé-
niuszt, hanem érti is, érzi is, éli is, építi is. A lavírozott tus technikával készült lapokon 
megfog a megörökítések-kifejezések atmoszférája. A rajzok körvonalait különböző, 
vízben oldható festékkel elmossa, s így az árnyékokat mélyíti. Ezek az árnyékok teszik, 
hogy sokak számára felidéződhet a nehéz história súlya, sötét pompája. Ha írna valaki 
egy szép, mai, igazi debreceni történetet, örömmel vennénk, ha ezek a szelíd melankó-
liát árasztó grafikák illusztrálnák. Miközben a rajzokat nézegetjük, Krúdy-hangulatot 
érzünk, gordonkaszót hallunk. 
A klasszicista ízléssel megalkotott, az életről is beszélő, tehát epikus vonalhálók, a Piac 
utca légterének megfestett levegője ódon hangulatot sugároz. Borongós-felhős az ég a 
házrengeteg fölött. Ez persze itt nem Debrecen, hanem annak égi mása. Nem Debrecen 
teljességének, hanem a lényegesebb részletek szerető megragadása. Ezek a lapok figu-
rálisak, de nem szervilis látványvisszaadásról van szó, hanem szellemiség-kifejezésről, 
szubsztanciakeresésről. Ez Komiszár János Debrecene, s ha elfogadjuk ezt a víziót, azo-
nosulni tudunk vele, akkor a miénk is. 
A művész a vágyait is belerajzolja a lapjaiba, hisz elsősorban az impozáns, régi épülete-
ket festi (Aranybika, Nagytemplom, Csonkatemplom, Szent Anna templom, Déri Mú-
zeum, Megyeháza), nem a beton-üveg-műmárvány kolosszusokat, az embertenyészet 
dobozlakás-dömpingjeit, a modern kulturális-kereskedelmi-fiskális palotákat. Ezzel 
akár meg is téveszthetné a messziről jövőt: abban a hiszemben andalít, hogy ez a város 
a régi, emberléptékű ízlés és stílus szerint emelt épületek gazdag városa, olyas módon, 
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mint ahogyan a barokk városa Eger.
Komiszár János ma már önkéntes Debrecen-függő. Goethe szerint a legszebb állapot 
az önkéntes függés, s hogyan lehetne ez szeretet nélkül – kérdezi a német halhatatlan. 
Leonardo da Vinci pedig azt mondja: a jól eltöltött élet mindig hosszú. Komiszár János 
jól, gazdagon, mert szorgalmasan töltötte el eddigi életét. Bizonyíték erre egész életmű-
ve. Ennek értelmében tehát az ő élete szép és hosszú élet lesz, akármeddig tartson is. 

Erdei Sándor
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Idézetek: / Komiszár János festészetéről /

„ Festészetének kifejezési módját a természetelvű ábrázolásban találta meg, ami végül is 
meghatározza a művészi karakterét, melynek kifejező ereje a természetadta látványból 
táplálkozok.” 

Dr Lenkey István művészettörténész. 1989.

« Találkozunk a tájjal, a képekkel - ezt a találkozást készíti elő a festő...»

Vitéz Ferenc költő
HB Napló 1992.

« A neki adott talentumokat a legteljesebb mértékig ki akarja bontakoztatni, s létét a 
rajztanári hivatás mellett a képzőművészet művelésével kivánja teljessé tenni.»

Székelyhídi Ágoston művészeti író, Gábor Galéria 1994.

« ....képein a világnak egy csodálatos részét ismertem meg»

Dr Bacsóka Pál helynök, Máriapócsi Galéria 1994.

« Színvilága impresszionisztikus, plein-air jellegű.Visszatérő témája a szülőhely, Má-
riapócs. Utcáit, házait, templomát ismételten felidézi, ilyenkor mintha egy varázspálca 
suhintásra újra otthon lehetne.»

Dr Makai Erzsébet kult.tanácsos, Ybl Galéria 1994.

« Kis tömeg gyülekezik a városi Galériában, tárlat megnyitó. A festő alázatosan bölcs, 
tartásos tisztelettel meghajol az őt figyelő, méricskélő emberek előtt. Otthon van itthon 
és élvezettel lubickol a biztató-szerető tekintetek hullámzó tengerén. Festményei már 
többet  tudnak a világról,mint ő az alkotó, akit kiválasztottak.”

Buzogány Béla színművész, Máriapócs, 1995.
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«Nem a közvetlen élményt festi, hanem az élmény hangulatát, látványát sűrítve tárja 
elénk, a pein-air már-már vibráló ízzásával. A látványhoz elsősorban a színek felől kö-
zeledik. Legnagyobb erőssége a szín.”

Dr Tóth Ervin műv.tört. HB Napló,1995.

«Tiszta színeket kever ki palettáján, fényekkel szövi át festményeit. Nála élnek a színek 
és ettől élnek a festményei is.»

Tóth-Máthé Miklós író, Szabadhajdú, 1996.

« A belső harmónia, derű éppúgy megjelenik a festményeken, amint lehet a megszemé-
lyesült táj komor, a lélek háborgását kifejező, a maga feszült színvillódzásaival, formai 
változatosságával. Önlelkéből kivetített tájképek tehát ezek.»

Arany Lajos művészeti író, HB Napló,1996.

« Akvarelljeiben is őrzi az olajképek színben, kompozícióban és hangulatban megjelent 
erényeit....- technikai biztonsága már alkalmat teremt a könnyedségre, ezáltal a játékos-
ságra, s a formaiakon túl a színek és a foltok játékára is épít az alkotó.»

Vitéz Ferenc költő, HB Napló 1997. 

„Egyik kritikusa azt írta Komiszár Jánosról, hogy a képein az uralkodó elem a szín. 
Valóban, ezek a színek sokféle formában, széles skálán jelennek meg. Bennem azt a 
benyomást keltették a színek, hogy úgy csengenek, mint üvegpoharak zenéje. Mégsem 
a színeket tartom elsődlegesnek, hanem egy másik vizuális nyelvi elemet, ami talán a 
színnél is fontosabb az ő képein és uralkodó jellegű, ez pedig a fény. A fények hatják át 
mindenekelőtt ezeket a színeket, teszik egységessé önmagukban is képeit. Egy nagyon 
egységes, tiszta látásmódot produkál. Semmi zavaró körülmény nincs. Az ő igazi belső 
képének kivetülései ezek az alkotások, tehát mintegy más oldalról az ő belső világát 
látjuk itt kivetítve, megtestesülve, keretek közé állítva.”

Dr. Éles Csaba, műkritikus, 1999. 

„…A Holló László-díjas és Kiváló Pedagógus Komiszár János mindenekelőtt autonóm 
alkotó, és nemcsak energikus, hanem igen érzékeny festőművész is, egyaránt ottho-
nosan mozog az olaj és az akvarell területén. Festészetében a fény mindig örök, min-
denütt jelen van. …Csendéleteiben már nem annyira a virágról, mint inkább a színről, 
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az emlékről és életről van szó, Itt már-már jelkép a virág, nem nem említve most azt, 
hogy milyen széles ennek asszociációs mezője, de allegóriaként is „működik”: az alap-
hasonlat és azonosítás teljes képi kibontásának vagyunk tanúi a többi természeti képén 
is a festőművésznek. …a művész, mint alany s a természet, mint tárgy között teljes az 
összhang akképpen, hogy a belső, személyes világ keres magának akkordokat a termé-
szetben.”
                                         

Vitéz Ferenc költő, művészeti író /2001.december  Kenézy Galéria /

„Komiszár János képeinek mozgalmassága, illetve feszültsége mint a visszafojtott vágy, 
olyan erővel tör elő a művészi akarat révén a mélyből. A piros, a kék, a sárga és a bar-
na különböző árnyalatai jelennek meg a vásznon. A merész kompozíciók, az erőteljes 
kinyilatkoztatás az érzelmi kompromisszumok szétáradása rejlik az alkotások mind-
egyikében. „ 

Bögre Zoltán újságíró, 2003.

„ Komiszár János a színek varázslatában él. Festészeti témája maga az életöröm, a dü-
börgő vitalitás, a színek ragyogása, melyet lobbanékony ecsetvonásokkal, hozzáértéssel 
és nagy művészi örömmel tesz a kép felületeire.     Művészi érzékenysége megértette, 
hogy maga a szín közvetítő ereje és melegsége híd lehet a művész lelke és a közönség 
felvevő képessége között. Ez az emberszerető magatartás jelen van minden képén. Mi-
ként a temperamentumon keresztül áradó életerő, úgy tobzódnak a színei a képein a 
nagy lendülettel feltett zöldes okkereken, kékeken keresztül, mely erő a lelki kényszer 
mélységéből jön, ahol a színek és formák válaszolnak egymásnak, ahol új formák szü-
letnek és halnak meg, mintha maga az alkotás lendületes folyamata a szemünk előtt 
játszódna le.”

Jakabovits Miklós festőművész 2009.

„Komiszár János Debrecen-olvasatában kedvesek az épületek, az emberek, az alkotó 
ismeri a genius locit, a hely történelmét. S nemcsak szereti a cívis géniuszt, hanem érti 
is, érzi is, éli is, építi is. A lavírozott tustechnikával készült lapokon megfog a megörökí-
tések-kifejezések atmoszférája. Ha írna valaki egy szép, mai, igazi debreceni történetet, 
el tudnám képzelni, hogy ezek a szelíd melankóliát árasztó grafikák illusztrálják. Mert 
miközben a rajzokat nézegetem, Krúdy-hangulatot érzek, gordonkaszót hallok.”

Erdei Sándor újságíró 2009.
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Az akvarellfestészetről

Néhány feljegyzés a technika sajátosságairól,
műtörténeti vonatkozásairól

A vízfestéknek két olyan tulajdonsága is van, amellyel más festői eszköz nem kelhet 
versenyre – írta David Piper a művészeti stílusokat és technikákat, a főbb festői motí-
vumköröket és eszközöket bemutató könyvében.

Az akvarell folyékony és könnyen kezelhető. Ezek a tulajdonságok nagy kihívást 
jelentettek azoknak a művészeknek a számára is, akik elsősorban olajjal dolgoztak.

A vonzalmat erősítette az akvarellnek az a sajátos ragyogása, ahogy „a papírról a 
festéken keresztül visszaverődik a fény, és ettől élénk, áttetsző hatású lesz a festmény”.

Minden bizonnyal Dürer volt az első alkotó, aki sajátos atmoszféra-tanulmányaiban 
kihasználta ennek a festésmódnak a közvetlenségét, mégis érdekesnek tűnik az a tény, 
hogy az ezt követő mintegy három évszázadban a vízfestéket elsősorban a nyomatok 
kiszínezésére, illetve a botanikai vagy az épületrajzok árnyékolására használták.

A 18. századi festő-utazók gyakorlatában – akik elsősorban a műemlékeket örökí-
tették meg rajzaikon – nagy népszerűségre tett szert ez a technika, mivel a festék gyor-
san száradt, egyébként pedig igen kevés felszerelést igényelt.

***

A gyors elterjedést a technikai vívmányok is segítették – jobb minőségű lett például 
a papír, megváltozott a nedvszívó képesség, amely azt is lehetővé tette, hogy több réteg-
ben is fel lehetett vinni a festéket a felületre.

„Ahhoz, hogy a színek és a fények tünékenységét például egy tájképen érzékeltetni 
tudják, és hogy az elkészült vízfestmény megőrizze frissességét, gyors és biztos festés-
módra volt szükség” – fogalmazott Piper.

Minden egyes lépést megterveztek, kerülték a javításokat, módosításokat. A képet 
a világostól a sötét tónus felé haladva alkották meg. A feszes papírlapot vizes szivaccsal 
átsimították, és az ég halvány árnyalatait könnyedén felvitték az egész felületre. Ezután 
festették meg a tájkép fő elemeinek a körvonalait.

„A színárnyalatokat festékből és vízből keverték ki, a csúcsfények és a fehérek he-
lyén a papírt festetlenül hagyták, így született a vízfestmények jellegzetes, tiszta ragyo-
gása. Az árnyalatokat erősebb vagy mélyebb tónusúvá tehették átlátszó színfoltok felra-
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kásával, egyébként a színeket is inkább ily módon keverték ki, s nem a palettán.”
A tónusátmenetek – a vízzel való fokozatos hígítás nyomán – szinte észrevehetet-

lenné váltak, igaz, ez a megoldás már nagyfokú érzékenységet, színbeli ítélőképességet, 
szakmai hozzáértést igényelt. A részleteket és a kompozíció leglényegesebb elemeit im-
már a megszáradt papíron dolgozták ki aztán a művészek.

Az akvarellfestészet technikai finomításában, az általa tükrözött stílusvilág kiteljesí-
tésében a legnagyobb szerepet az angol alkotók töltötték be.

A fentebb említett művészettörténész felhívta a figyelmet arra: olyannyira ki tudták 
teljesíteni a technika adta lehetőségeket, hogy a 19. században például az angol akva-
rellfestészet gyakran csak a bravúros technikai tudás látványos csillogtatását szolgálta.

Az angol Turner vagy az amerikai Whistler az akvarell szinte minden lehetőségét 
felmutatta, s azt lehet mondani: a 19. század második felére, illetve annak végére az 
akvarelltechnika elérte csúcspontját.

William Turner híres, 1840 körül festett képe, a hajótörés után című kompozíció 
ugyancsak akvarell technikával készült. A kép azzal a szándékkal született, hogy erede-
ti, spontán frissességében ragadja meg a fény és a szín vibráló hatásait. Nagyon gyorsan 
kente fel a festéket, szinte ugyanazt a pillanatot örökítette meg, amelyet a kép születése 
perceiben lehetett látni.

Az akvarell tehát nem feltétlenül a táji élmény realisztikusan hű ábrázolására töre-
kedett, hanem az adott táji élmény idején jelenlévő hangulat visszatükrözésének volt 
inkább a legautentikusabb eszköze.

***

Ezt követően alkalmazták újra az akvarellt nemcsak mint önálló technikai kifejezés-
módot, hanem alapját képezte a vegyes technikával készült alkotásoknak is.

Az akvarell és a tus igen erős rokonságának köszönhetően (gondoljunk a lavírozott 
tustechnikára) vagy a diópác együtt jelent meg, de számos példát találunk arra, hogy a 
ceruza és az akvarell, a pasztell és az akvarell technikája, anyaghasználata társult egy-
mással, de a kollázsok kiegészítő, illetve fedő technikájaként is alkalmazták a vízfesté-
ket.

Cézanne például a vízfestékfoltok mellett előszeretettel alkalmazta a ceruzavonala-
kat, hasonlóképpen, miként az olajfestményein a színsíkokat és a vonalakat, miközben 
a tárgyak szerkezetének feltárását a múló fényhatások érzetével tudta párosítani.

Cézanne a papír nagy részét nem egyszer üresen hagyta, a fő formák körvonalait 
ceruzával rajzolta meg, jelezte a frontális síkokat, a rövidülést és az egymáshoz kapcso-
lódó felületeket. Ezeket a körvonalakat aztán gyorsan felvitt, átlátszó vízfestékfoltok 
élénkítették. 



39



40

Mindezeknek az újabb megoldásoknak és kísérleteknek a mentén folytatta hódí-
tó diadalútját az önálló, autonóm akvarellfestészet is. Az aktuális kihívásokat immár 
nemcsak a technika jelentette, hanem átalakult az akvarellel megjeleníthető motívu-
mok köre is.

Kilépett a tájábrázolás meghatározó kötelékeiből, egyre gyakrabban szolgált a non-
figuratív, illetve általában az expresszív élmény megörökítéséhez is.

Paul Klee kihasználta a szálkás papírfelület lehetőségét, s a vékony festékréteg alól 
előtűnő papír és a pasztózusan megfestett, négyszögű – absztrakt expresszionista hatást 
keltő – felületek között éles ellentétek születtek.

Nolde festésmódja már inkább spontán volt, mint kiszámított. A nedves papíron 
síkszerű, ragyogó színeket festett meg, és ezeket – az ecsetről csepegtetve – sötétebb 
árnyalatokkal mélyítette tovább.

Jellemző egyébként, hogy a 20. század első felében, közepén alkotó Nolde minden 
egyes későbbi olajképe az akvarell improvizációk felnagyításából született – izzó szí-
nekkel és felszabadult ecsetkezeléssel.

Ugyanakkor azt az álomszerű, titokzatos hangulatot fejezték ki, amelyet az akva-
rellek is magukban rejtettek. A mesék fantasztikuma és a spontán életöröm üdesége 
egyaránt tükröződött a festményekből.

S ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az akvarell átmeneti technikai kategóriát 
jelent a festészeti és a grafikai műfajok között. A művészettörténészek és az esztéták 
között máig nincsen olyan kanonikus egyetértés, amely nagy biztonsággal helyezheti el 
a vízfestést csak a festői vagy csak a grafikai világban.

Mert miként a víz és a festék, a vonal és folt együttes megjelenése átmenetet képez 
a két kifejezési mód között, az akvarell maga is átmenetet jelent a festészet és a grafika 
között. Vannak, akik a festészet, de vannak, akik a grafikai technikái között tárgyalják 
az akvarellt.

A magam részéről szintén nem tudnék markáns különbséget tenni, inkább azt 
mondom: a hovatartozást meghatározó sajátosságoknál az dominál, hogy éppen melyik 
kifejezésmód erényei lesznek hangsúlyosabbak.

Amennyiben a vizes papírfelületen arra törekszik az alkotó, hogy festői hatásokat 
keltsen, úgy a festészethez sorolom, ám ha a vonalak és foltok grafikai hangsúlyai kerül-
nek előtérbe, akkor ugyanúgy (színes) grafikának tekintem az akvarellt, miként a dió-
pácot vagy a lavírozott tusrajzot is ide sorolom. Ha pedig az akvarell a vegyes technika 
eleme, úgy egyértelmű, hogy a grafikai műfajjal való rokonság határozza meg a műfaji 
és technikai tipologizálást is. 

*** 
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Az akvarell archaikus, ösztönös tartalmakat felkeltő voltára egyébként már maga az 
anyag egyik fontos összetevője, a festékszín mellett a víz jelenléte is utal.

Miként a tűzzománc esetében sem lehet figyelmen kívül hagyni azt a fizikai tényt, 
hogy a festék a képi megvalósulás során az egyik arché, a tűz ereje révén módosul, ár-
nyalódik és nyeri el végső, tündöklő formáját, úgy az akvarell technika alkalmazásakor 
is látens szerepe van a másik archaikus elemnek, a víznek.

A jó akvarellfestő a legteljesebb mértékig tisztában van azzal, hogy a víz ereje ugyan-
úgy uralkodó szerepet kap a képen, mint a festékanyag.

A víz mint őselem nemcsak alázatra késztet, hanem ugyanúgy fegyelemre indít, 
mint ahogy áramlásának és örök szabadságának végtelen játékosságát is feltételezi.

A születéssel, az anyaöllel való konkrét mitologikus és nem kevésbé jelképi pár-
huzamai az őskáoszból a rend megteremtésének irányába vezetnek. A végtelen s még 
formátlan ősállapot az élet csíráját hordozza.

De ugyanúgy jelképe lehet a halálnak is a víz, mint a születésnek – az élet vize nem-
csak az életfa tövében ered, hanem a halottaknak is a vízen kell átkelniük, hogy folytat-
hassák túlvilági életüket.

A víz eme jelenlétével természetesen nem számolnak direkt módon az akvarellfes-
tészetben alkotó művészek, festői viselkedésüket azonban meghatározza ama archai-
kus érzés, hogy a víz – festészetük szín melletti másik fontos alapanyaga – archaikus 
voltánál és jelentésénél fogva az idő sajátos értelmezésére is készteti őket a művészi 
produkció létrehozásakor.
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A műteremben

Szubjektív feljegyzések
(a szín, a művészi forma és a betű 

felelősségének izgalmával) 
Komiszár János akvarellfestményei előtt 

Ott van előtted az üres papír – és tele van a lelked.
Nincsen más dolgod, mint a fehér papírra odatenni ennek a teli léleknek a szóbeli 

és írásjeleit.
Szavakban kell megfogalmazni egy hangulatot, egy érzést, egy képet, amely nyo-

mán – ha jól oldottad meg költői feladatodat – az olvasó is érezni, gondolni fog valamit, 
megjelenik előtte egy kép, amit egy hasonlattal, egy metaforikus megoldásoddal keltet-
tél fel benne.

Természetesen ezt a képet már magad is láttad, amikor elképzelted a szavakban. Ha 
elég ügyes vagy, ha elég tehetséges, ennek a képnek az olvasóban is újjá kell születnie.

De mi van akkor, ha nem az üres papírlap van előtted, hanem egy kép? Mit teszel? 
Leírod, hogy mit látsz a képen, vagy leírod azt, hogy ez a kép milyen másik képeket 
(érzelmeket és hangulatokat, gondolatokat) kelt fel benned?

Az utóbbit teszed inkább, miközben tovább is gondolod a képet. Hozzáteszel szava-
kat, de tisztában vagy azzal is: lehet, hogy elveszel belőle. Ki akarod egészíteni – és így 
megcsonkítod.

Mert lehet, hogy a kép már nem is bírja el a szavakat. A szavaidat. Úgy volt készen, 
ahogy előtted állt a maga szűzies teljességében, te pedig elrontottad.

Mégis: gyönyörű volt ez az izgalom. A festék még alig száradt meg a papíron, egy-
egy tömörebb felületen még ott csillog a képlékeny anyag, s az vagy te is ilyenkor: vala-
milyen titokzatos massza, amiből egy testet akarsz megformálni éppen.

A gondolatnak, a léleknek, a pillanatnyi érzésnek a testét keresed, és ennek az életre 
hívásnak az izgalmával van tele az egész levegő.

Eszedbe jut egy szó a szín tövében, az árnyék suhanása mellett, eszedbe jut egy má-
sik kép a képről, rovod szaporán a sorokat, a kezed is összemaszatolódik szinte, amíg 
kitisztul a lelked.
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Ott áll előtted egy vers, úgy tűnik legalább is, hogy a szavak gyorsan összeálltak 
verssé. Az a tömörebb színfelület még mindig nem száradt meg egészen, de a szavak 
már ott vannak a papíron – nem lehet megváltoztatni őket.

Néha úgy érzed, hogy sikerült. Hogy nem rontottad el. De a pillanat már elsuhant. 
A színeknek is, a szavaknak is már csak az emléke kísért. Történt valami jóvátehetetlen. 
Történt valami szépség. Talán megtörtént a szépség is.

Nos, ilyen vagy hasonló érzések kergetőztek bennem, amikor Komiszár János mű-
termében ott álltam, ott görnyedtem az éppen elkészült akvarellek fölött, és próbára 
tettek a szavak, a szavakat próbára tette a szín, egy mozdulat, a teremtés titokzatos ereje 
munkált, és én egészen elfáradtam ebben az erőben.     
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Vitéz Ferenc
Dr. Éles Csaba megnyitóbeszéde –

1999. január 30. – Zeneművészeti Főiskola 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rideg itt a világ, nemzeti gyásznap van ma, az időjárás is 
rendkívül mostoha hozzánk. Egy ilyen vasárnap délután, ezek között a megújult falak 
között a művészet melegével és szépségével találkozni mindenki számára öröm, vagy 
legalábbis lelket-szívet enyhítő esemény. Komiszár János kiállítására gyűltünk itt össze, 
és mielőtt a képeiről, a kiállított anyagról mondanék néhány impressziót — hiszen ő 
maga is impressziókat festett, és ez bennem is azokat keltett —, két dolgot szeretnék 
általában előrebocsátani. 
Az egyik az, hogy ha az újságban feltűnik Komiszár János neve, újabban a Napló hasáb-
jain több színes akvarellje mutatta meg magát, e név hallatán elsősorban a művészet-
szervező jut eszünkbe. Aki korábban a Landler, jó néhány év óta pedig a Brassai Galéria 
vezetőjeként összességében 1989 óta, tehát mát tíz esztendeje mintegy 110 kiállításnak 
volt a gazdája, a gondnoka, a gondozója, a rendezője a szó szorosabb értelmében, és 
most készül a 111. tárlatra. 
Ennek a művészeti szervezőmunkának a másik a szó szoros értelmében kézzelfog-
ható jele az elmúlt év decemberében megjelent kötet, a Szóla Paraván, műterem 
mikrofonközelből című kötet, amelynek, mint mondtam éppen az elmúlt esztendőben 
volt az Aranybika Hotelben volt az ünnepélyes díszbemutatója. Ennek az előzménye az, 
hogy Komiszár János 1997 óta a Szóla Rádió műsorvezetője és szombaton délelőttön-
ként egy órás műsorban, a Paraván című műsorban képzőművészeket, festőket, szob-
rászokat, grafikusokat, a művészeti élet mecénásait, szervezőit, tollforgatóit szólaltatta 
meg. Ennek eredménye lett ez a kötet, amely immár megvásárolható, és ennek a folyta-
tása is megindult. Újból szólni fog a Paraván, újból szól és nyomtatásban is megjelenik 
a következő kötet. 
A másik dolog, ami előre kívánkozik, az magának az akvarellnek a rejtélye, mondhatni 
misztériuma. Hogy az akvarellről, mint sajátos technikáról és műfajról pár szót ejtsek, 
ennek egyértelmű és kézzelfogható oka az, hogy itt minden kiállított mű a legtávolab-
bitól a bejáratnál lévőig mindegyik akvarell, tehát most egy olyan műfajról illik bőveb-
ben pár szót mondani, ami egy sajátos helyet foglal el a képzőművészeti technikák és 
műfajok között. 
Egy kis gyöngyszem az akvarell a művészetek mindenkori világában, a nagy drágakö-
veket jelképező olajképekhez viszonyítva. A története nem túl nagy. Egyrészt az európai 
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kultúrán kívül is beszélhetünk akvarellről, a kínai, japán művészet ecsetrajzai nagyon 
fontosak, értékesek számunkra. Az európai kultúrában a reneszánsz kora óta, például 
Dürer híres innsbrucki, itáliai, ausztriai, németországi akvarelljei tartoznak a klasszi-
kusok közé. Majd később a képzőművészetek Hamupipőkéje egy kicsit elnyomott vagy 
elfelejtett, háttérbeszorított műfaj lett. A XVIII. századi Angliában kaphatott ismét pol-
gárjogot. A magyar művészetben pedig a Reformkortól kezdve.
A sikeres akvarell feltétele azt hiszem, hogy a tökéletesen éretté formált élmény, hiszen 
amikor már az akvarellfestő fest, mindennek készen kell lennie a fejben, gondolkodni, 
korrigálni nincs idő. A kompozíció alapjainak is mindenképp készen kell lennie a fej-
ben, hiszen a művésznek lényegében egy szuszra kell önmagából kivetítenie, papírra 
vinnie azt az összhangot, ami a fejében már „megfogalmazódott”. Egy sajátos szójáték-
kal úgy is lehetne mondani, hogy nem a papírnak kell átitatódnia a festékkel, hanem a 
művész élményével. Tehát egységben látni és érezni az élményt, és ezt lehetőleg minél 
hívebben, pontosabban és tisztábban visszaadni. Az akvarell nem úgy jelenik meg a 
művészet történetében, hogy valaki kizárólag akvarellfestő. Akár a klasszikusokra gon-
dolunk, Dürerre vagy a későbbiekre, ők is második vagy harmadik műfajként művel-
ték. És így van ez ma is. Például Delacroix esetében, akit nagy olaj- és freskófestőként 
tartunk számon, érdekes volt olvasni a naplójában az 1847 október 6-i bejegyzést, hogy 
„az akvarellhez képest minden olajfestmény rőtnek és fakósárgának tűnik. Az akvarell 
sajátos varázsát az adja meg, hogy a papír mindenkor áttetszik a festéken”. Így látta ezt 
Delacroix tehát, aki szintén másodlagos műfajként a nagy táblaképek és freskók mellett 
az akvarell műfaját is művelte. 
Itt és most, a mi szürke hazánkban és a jelenkorunkban szintén nagyon sok művészt 
lehet említeni, jelenlévőket és távollévőket, akik foglalkoznak tevékenyen az akvarell 
műfajával. Akik ennek a kultuszát művelik. A kiállító művész, Komiszár János esetében 
szintén nem kizárólagos műfajról van szó, hanem olajképei, rajzai mellett foglalkozik az 
akvarellel nagyon termékenyen és ígéretesen. 
Ha a világát tekintjük és ezt a kiállított anyagot, akkor számomra — és gondolom, hogy 
itt a befogadók nevében is beszélhetek — az tűnik ki, hogy a művész döntő alapélménye 
a derű, a világ derűjének megérzése minden katasztrófa ellenére. Itt bizonyos ellenpon-
tot jelentenek az árvízről készült képek, de azt hiszem, hogy ezek is valahol feloldódnak 
valamiféle optimizmusban, vagy talán inkább a túlélési igényben, az ember élni akará-
sában és vágyában, hogy újra kerek legyen a világ. Túl kell lépni a tragédiákon.
Egyik kritikusa azt írta Komiszár Jánosról, hogy a képein az uralkodó elem a szín. Va-
lóban, ezek a színek sokféle formában, széles skálán jelennek meg. Bennem azt a be-
nyomást keltették itt, különösen együttlátva ezeket a képeket itt, hogy úgy csengenek 
a színei, mint üvegpoharak zenéje. Szóval mégsem a színeket tartom elsődlegesnek, 
hanem egy másik vizuális nyelvi elemet, ami talán a színnél is fontosabb az ő képein és 
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uralkodó jellegű, ez pedig a fény. A fények hatják át mindenekelőtt ezeket a színeket, 
teszik egységessé önmagukban is ezeket a képeket, illetve az egész kiállítási anyagot. 
Rengeteg benyomást, impressziót kapott a művész, és kaptunk tőle mi magunk is, az ál-
tal, hogy ezeket a képeket megnézzük. Ennek a kiállítási anyagnak azt hiszem, hogy két 
nagyon fontos — most már nem a képek belső tartalmát illető — erénye van. Az egyik 
az, hogy a művész megtisztelt bennünket azzal, hogy egy nagyon friss anyagot hozott 
ide, tehát frissek ezek az élmények. Frissek a képi élmények, a megfestési élmények is. A 
másik pedig az, hogy egy nagyon egységes, tiszta látásmódot produkált. Semmi zavaró 
körülmény nincs. Az ő igazi belső képének kivetülései ezek az alkotások, tehát mintegy 
más oldalról az ő belső világát látjuk itt kivetítve, megtestesülve, keretek közé állítva. 
Tisztelt közönség, kedves vendégeink! Befejezésül azt hiszem, hogy néhány fontos élet-
rajzi vonásra, illetőleg a pályakép fontosabb vonásaira hadd utaljak, amit már meg-
tett előttem Debreczeni Tamás is, amikor utalt arra, hogy az elmúlt év december 9-én 
lett tagja Komiszár János a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Nem ez 
az egyetlen — jóllehet a fontosabbik — tagsága, hiszen már korábban is tagja volt a 
Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Az elmúlt év pályaképéhez tartozik az 
is, hogy megkapta az Őszi Tárlat nívódíját, illetőleg állandó kiállítása nyílt szülőhe-
lyén, Máriapócson. Ahol egyébként idén éppen 50 esztendeje lesz, hogy meglátta azt 
a világot, amelynek a szorgalmas festője, mondhatni gyermekkora óta. De különösen 
azóta, amióta magát is művésznek mondhatja, a művészettel szoros közelséget alkotó 
embernek. Három diplomája közül az egyik egy rajztanári diploma, ő maga egyébként 
1983 óta tartja magát kiállítóművésznek, ami csoportos és egyéni tárlatok sorát jelenti. 
Mesterei között Halápi Jánost, Tar Zoltánt, Holló Lászlót és Boldizsár Istvánt nevezi 
meg. Ezek közül a nevek közül Holló László és Tar Zoltán életműve és neve nagyon 
ismerősen cseng, gondolom, hogy mindenki fülében, aki Debrecenben valamelyest is 
követik a művészeti élet korábbi történeti eseményeit. Amelyeket újból és újból felújít a 
Déri Múzeum életmű-kiállítás keretében. Boldizsár István nevéről annyit hadd jegyez-
zek meg, hogy ő a nagybányai iskola egyik nemzedékéhez tartozik, tehát a nagybányai 
hagyományok átörökítője. Az a kézfogás, amelyet Komiszár János Boldizsár Istvánnal 
tett meg, ez a későnagybányai hagyományok egyfajta átörökítése is, tulajdonképpen 
annak a természetszeretetnek, természetélmény-szeretetnek az átvitelét, átadását jelen-
tette, amelynek itt és most is tanúi vagyunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Fogadják szeretettel ezeket a képeket 
és azt a tisztaságot, tájélményt és ezen keresztül emberi élményt, amit nekünk ad. Ka-
matoztassák, és gondolják tovább saját életükben és munkájukban! 
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Vida Lajos:
Erő, költészet, intellektualitás

Komiszár János grafikájában

Eddig a festőművészt, a tanárt, a művészeti írót, meg természetesen a közvetlen, ud-
varias, intelligens embert szerettem Komiszár Jánosban. Szeretem a képeit, a színeit, 
melyek úgy forrnak egymásba, mint nyári esten a lenyugvó nap a láthatárba.   Komiszár 
Jánost, a grafikust nem rég kedveltem meg, s ebben nagy szerepe van a Hit és türelem 
című, Erdei Sándorral közösen kiadott könyvüknek. Ebben a kis könyvben megfogott 
engem a  vers és a grafika harmóniája, a vers és a rajz egymásba kapaszkodása, ahogy a 
vers szétnyíló szárnya alá a rajz oda varázsolja a repülést. Csak hosszú idő után tudtam 
a vers és rajz külön világát elválasztani, mindig közöst, az egymást el nem eresztő han-
gulatot éreztem, melynek összekötő eleme lett az intellektualistás és a líra. 
Ha a festészet és grafika különbségeire gondoltam, mindig a vonal, a szín, a tér és az 
időbeliség jutott az eszembe, mindig úgy véltem, hogy a festészet egy fejlettebb kifeje-
zési forma, komplexebben tárja fel a tárgyát. Úgy gondoltam, hogy a festett képben a 
valóság egy teljesebb része válik az öröklétté. A grafikában, a rajzban pedig a pillanat 
nyújtózkodik ki a végtelenbe. Hogy mindkettő igaz lehet, arra éppen Komiszár János 
grafikái ébresztettek rá. 
Komiszár János festészetére és grafikájára is a kettősség a jellemző. A festészetét tekint-
ve ennek a kettősségnek egyik eleme a természet, a természet közeliség, a természet, 
mint téma, a természet, mint az önkifejezésének eszköze. Komiszár János kívülről gyö-
nyörködik, belülről azonosul a természettel, képein mindig humanizált természet fog 
meg bennünket a maga teljességében.  Azt az érzetet váltja ki belőlünk, hogy egyetlen 
képben a természet egészét érezzük, mint egy cseppben a tengert. Ez jelenti az ő azo-
nosulását a természettel és feloldottságának érzetét a természetben. Innen már csak 
egy kicsi lépés a következő elemhez, az absztrakthoz, éppen annak a biológiai, öko-
lógia vagy ha úgy tetszik filozófia igazságnak az igazolására, hogy az ember nemcsak 
társadalmi, hanem természeti lény is. De amíg az ember társadalmiságát tudatosan éli 
meg, a természethez való tartozását érzékeiben, érzelmeiben reagálja le. Ez az érzelmi, 
emocionális lét, és a társadalmi létből fakadó tudatosság tesz alkalmassá bennünket az 
elvonatkoztatásra, az absztrakcióra.  Az absztrakció a valóságnak olyan tükre, amely-
nek a tipikustól eltérően van egyéni olvasata, mert benne az általános úgy jelenik meg, 
hogy műveltségtől, habitustól, tapasztalattól függően több féleképpen értelmezhető. Ez 
a természet és absztrakció Komiszár János festészetének két egymástól jól elkülöníthető 
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vonása, amit egyé, illetve pontosabban egészé Komiszár János világszemlélete ötvöz, 
eredetivé pedig szín- és formavilága avat.
Komiszár grafikájában is megvan ez a kettős vonulat. Itt az egyik elem az épített világ 
tükörképe, templomok, középületek egyéni optikából való bemutatása. Vallomás a táj-
nak, Debrecennek, s ezen keresztül a hazának. Nem véletlen, hogy itt találjuk a Nagy-
templom több rajzát.  Az egyik könyvborítójának, melyen a Nagytemplom látható a  
címe sem a véletlen műve, s az sem, hogy éppen arra a Szabó Lőrincre hajaz, aki a múlt 
század első felének kivételes tehetségű költője és éppen  itt adja hódolatát varázslatos 
kíváncsiságától kísérve a cívis városnak, Debrecennek. 
                                            

„ ….Mondták, az ünnepelt
Kollégium nagy fiakat nevelt,

és én kicsinek éreztem magam.
Bújtam volna, de nem tudtam, hogyan.

S amellett vonzott a városi rang,
egy-egy szó is, hogy Rákóczi-harang,

Nagytemplom, Nagyerdő…Hallottam a
nagy tűzvészről, s hogy Bocskay valaha

…S Kossuth…valami nagy dolgot csinált:
de-tro-ni-zál-ta az élő királyt!
Hű! Ez a város csudákat igért!

Féltem, és izgultam Debrecenért.”
                                             

(Szabó Lőrinc: Tücsökzene 74. szonett:
Az ígéret városa)

A másik rajzán a Nagytemplom, a Kossuth-térrel és a Kossuth szoborral együtt áb-
rázolva a függetlenség, a nemzeti és vallási függetlenség eszméinek jelképeként is ér-
telmezhető, és ebben is van visszautalás a Szabó Lőrinc szonettre.   Az egyik grafikán 
a Nagytemplom a kép hátterét adja egy épülettömbbel, előtte a szárnyaló Pegazus - a 
költészet jelképe -, amint szárnyaival védelmében veszi a Csokonai Vitéz Mihályra és 
Fazekas Mihályra Debrecen és magyar nép nagy költőire emlékeztető  emberarcokat, 
hirdetve a költészet és a szellem szabadságát. 
E rajzok amellett, hogy külső világ, egy emelkedett, ünnepi arcát mutatják, hiszen a 
hit, a tudományt, a kultúra szent helyei, egyúttal szimbólumai  a több százéves múlttal 
rendelkező kálvinista kultúra elfogadásának.  Az épített világ körül és között sürgő  em-
berek jelzik, hogy itt eszmék, elvek jegyében csaták zajlottak és zajlanak, s mind ez nem 
csupán a külső világban, hanem magában az emberben is. S itt érkeznek el Komiszár 
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János grafikái a több értelmezésre lehetőséget adó belső emberi világ ábrázolásához. 
A többféle értelmezési lehetőség azért is adott, mert maguk a művek is több rétegűek. 
Amikor arra utaltam, hogy Komiszár János grafikáival gyökeret eresztett a több száz-
éves kálvinista kultúrában, akkor nem azt akartam jelezni, hogy elveszítette volna iden-
titását  a katolikus szülőföldjével, hogy a Hajdúdorogi Bizánci Katolikus püspökségben 
lévő Szűzanya kegyhelyről, Máriapócsról Debrecenbe kerülve leszámolt volna azok-
kal az élményekkel és értékekkel, amelyeket gyerekként ott tapasztalt. Tollrajzai ennek 
éppen az ellenkezőjéről győznek meg. Szinte minden rajzán ott találjuk a keresztet, 
a meggyötört Krisztusarcot, annak az időnek az emlékként, amikor mi emberek még 
pogányok voltunk. 
 
Komiszár János grafikáiban minden együtt van, ami életben is megvan, az is, amiről 
tudunk és az is, ami csak rejtett énünkben húzódik. Élet, halál, boldogság, szerelem, 
álom és vágy, tudás és tudatlanság, bölcsesség, filozófiai. A grafikus tekeredő vonalaiból 
szakállas férfiarcok, dús keblű és szemöldökű nők, testükön átúszó halakkal, melyek 
mindegyike, tölcséröbléből női és férfi arcok tekintenek ki. Az összezavarodott vagy 
éppen a  renddé összeállt világ lenyomatai. Ebben a világban ott vannak a templomok, 
katedrálisok, madarak az emberen kívüli és az emberen belüli világ. Ez világ tér, idő – 
mondja a grafikus -, amelyben mozgunk, tesszük a dolgainkat, a de a másik világ, amely 
bennünk van, azaz igazi, mindennap megélt, a mindennap átformált világ áttetsző pár-
lata. Van ebben valami Platón idealizmusából. Az idealizmus azonban ott veszít, ahol 
ez a külső és belső világ eggyé áll, valós világgá. Ez a világ lüktet, árad, emelkedik és 
süllyed Komiszár János vonalaiban, mintha azt példázná, hogy valami mindig megöli a 
vágyat, s fölszakítja az álom szövetét, de ugyan az valami föl is szítja a vágyát és tovább 
szövi álmainkat. Ez a grafika összegez, összegzi érzelmeinket, érzeteinket és gondola-
tainkat a világról, és talán önmagunkról is. Erő, költészet, intellektualitás van ebben a 
grafikában.
Én magam úgy érzem, hogy múló idővel bölcsebbek leszünk és vágyakozóbbak a szép-
re és jóra. Kezdem azt hinni – éppúgy mint Komiszár János a festő, a grafikus, az ember, 
hogy a világ sosem lesz olyan jó, hogy jobb ne lehetne.  S ezt jóra és szépre való igényt, s 
ezt rákészülést az elfogadásra és a befogadásra az ő művészete sugallja nekem. Egy mű-
vészettörténész lehet, hogy más oldalról vizsgál, a keletkezés, és születés oldaláról, ihlet 
percei vizsgálja, azt, hogy a  pontból, hogyan lesz vonal, hogy a bezárt térben hogyan 
elevenedik meg a gondolat és az értelem.  Én a befogadó vagyok, akinek boldog perceit 
a műben való gyönyörködés,  teremtés újraélése adja, azt a feloldódás, melyben ember 
létem részévé válik a mindenségnek. 
Hajdúszoboszló, 2011. március 24.
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Jakabovits Miklós:
Komiszár János festőművész kiállítása

Nagyvárad, Vár Galéria 2009. január 19-én

Csaknem 30 év telt el azóta, hogy Debrecenben először meg tudtuk rendezni a nagyvá-
radi képzőművészek kiállítását. Nagy élmény volt számunkra ez a baráti találkozó, amit 
azután debreceni kollégáink Nagyváradon viszonoztak.
Akkor engem ért az a megtiszteltetés, hogy bemutathattam egymásnak városaink ki-
lencven éves mestereit, Holló László debreceni és Maczalik Alfréd nagyváradi festőmű-
vészeket.
      A két idős mester találkozása megható volt. Nemcsak két, éveken keresztül elzárkó-
zott ember találkozása volt ez, hanem két világ találkozása a festészet színpadán, akik, 
mindketten a magyar festészet gyökereiből nőttek ki, de mindketten más életérzéssel, 
más múlttal közeledtek a paletta felé.
      Holló László romantikus, lobbanékony, magyaros, hortobágyi festőiséghez közele-
dett témáiban, Maczalik Alfréd pedig a nagybányai gyökereiből kiindulva a szecessziós 
épületek hangulatát érezte magához közel.
      A két város és tartomány barátsága tovább mélyült, különösen a debreceni és a haj-
dúböszörményi művészeknek köszönhetően, hisz megalakultak a hajdúböszörményi, 
hortobágyi művésztelepek, ahol gyakran voltak látogatók a nagyváradi művészek is.
Az utóbbi időben a debreceni Déri Múzeum és a nagyváradi Körösvidék Múzeum egy 
jól működő kulturális kapcsolatot alakított ki, majd megindultak közös kiállításaink 
Nagyváradon és Debrecenben.
     Erre a nemes háttérre, erre az alapra épül a mostani, debreceni festőművész-barátunk 
Komiszár János kiállítása, akinek életérzése pikturális emocionalitása rokon azzal a 
Hortobágyot átfogó életérzéssel, amit mi váradi  festők ott évekkel ezelőtt megéreztünk.
     Komiszár János a színek varázslatában él. Festészeti témája maga az életöröm, a dü-
börgő vitalitás, a színek ragyogása, melyet lobbanékony ecsetvonásokkal, hozzáértéssel 
és nagy művészi örömmel tesz a kép felületeire.
     Művészi érzékenysége megértette, hogy maga a szín közvetítő ereje és melegsége híd 
lehet a művész lelke és a közönség felvevő képessége között.
Ez az emberszerető magatartás jelen van minden képén.
Miként a temperamentumon keresztül áradó életerő, úgy tobzódnak a színei a képein 
a nagy lendülettel feltett zöldes okkereken, kékeken keresztül, mely erő a lelki kényszer 
mélységéből jön, ahol a színek és formák válaszolnak egymásnak, ahol új formák szü-
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letnek és halnak meg, mintha maga az alkotás lendületes folyamata a szemünk előtt 
játszódna le.
       Nagyméretű akvarelljein a sodró festői-erő dominál, a felületek meglepetésszerű 
frissessége, az égő vörösek, kékek variált, játékos halmaza, melyeknek forma-világa hol 
népművészeti indítékokra, hol játékosan groteszk, néhol humoros tartalmakra utal.
       A legelvontabb munkák is, az absztrakt formák is tartalmasan magukon viselik a 
reális gyökerekből táplálkozó egészséges életerőt és szuggesztív vitalitást.
       Azt mondhatjuk, képei lényegét a dinamikával átfogott élet és emberszeretet öleli át, 
az a festői erő, mely elidegenedő korunkban a színek ragyogásán keresztül, mindnyá-
junkra pozitív sugárzást jelentenek.
Gratulálok, köszönöm a meghallgatást.



59

Molnár Csaba Kiállítás megnyítójából. 2012

 

”A zaklatottság, a temperamentum és a pillanatnyi hangulat ugyanúgy irányítja Ko-
miszár János festészetét, mint a belső harmónia, a derű, a könnyedség és a játékosság, 
valamint az a szándék, hogy egyszerre adja vissza a (természeti) valóság részleteit, il-
letve a képegység érdekében el is távolodjon attól. E szándéktól vezérelve egyre gyak-
rabban illúzió értékű foltokat és grafikai elemeket működtet a festményein, miközben 
mind mélyebben foglalkoztatja a színek, illetve - ugyancsak uralkodó elemként - a fé-
nyek élete, a színek, fények és foltok kompozíciót építő játéka. Az úgynevezett grafikai 
elemek, a szikárabb ecsetvonalak, a vonalasra komponált fehér felületek erőteljesebben 
jelentkeznek az olajfestmények mellett az utóbbi időben jótékonyan megszaporodott 
akvarell képein, melyeken még inkább kifejezésre jut a művésznek az a célja, hogy a 
természeti környezet általa gyakran esetlegesnek és össze nem hangoltnak minősített 
színei helyett egységes, tónusos színharmóniát hozzon létre. A grafikai indíttatású és 
festői élmények egymáshoz komponálása Komiszár Jánost abban is segíti, hogy a befo-
gadói tekintetet és a látás nyomán életre hívott élményeket közvetítőként, médiumként 
használja fel a lelki élmények kivetítésére, azaz: egy optikai benyomást színben, hangu-
latban, formában és szituációban reprodukáltasson.”

Komiszár János kiállításához
2008. szeptember 17.

Siófok

Tisztelt hölgyeim és Uraim!

Komiszár Jánossal 15 éve találkoztam először, és azóta irigykedve keresem a magyará-
zatott arra a csodára, hogyan képes ennyi mindent egyetlen életbe sűríteni. Komiszár 
ugyanis több ember egész életét betöltő eredményt tud felmutatni. Nem csak kiváló fes-
tőművész és művészetpedagógus, de rendkívül termékeny és eredményes művészeti író 
is. És mindez nem elég kérem, ráadásul még nem is hajszolt, mindig kedélyes, mosoly-
gós, mindig van ideje elbeszélgetni mindenkivel, akár a festészetről, akár az unokákról, 
vagy a halászlé elkészítéséről legyen is szó. És hogy végképp megpukkadjon az irigyke-
dő, folyamatosan képes megújulni, mindig tele van a tarsolya újabbnál újabb ötletekkel.
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Már tanulni is háromszor annyit tanult, mint egy átlagos értelmiségi. Az 1949-ben Má-
riapócson született művész, diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolán és a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte.

Joggal merül fel a kérdés honnan ez a vitalitás? Talán a kezdetektől ered? Való-
ban Komiszár János gyökerei máig a szülőföldből kapják az éltető erőt. Nem felejtette 
el, honnan jött, Máriapócs megjelenik festészetében, napjainkig ezer szállal kötődik 
szülővárosához, mint ahogyan kibocsátó közössége is számontartja és értékeli, hiszen 
2004-ben Máriapócs díszpolgárává választották és a városban állandó kiállítása tekint-
hető meg. 

Komiszár János rendkívül sokrétű, sokszínű, széles érdeklődési körű egyéniség, 
aki természetesen elsősorban festőművész. Mégpedig előrelátó festőművész, aki pon-
tosan tudja, hogy műértő közönség nélkül nincs művészet, és művészetet értő közön-
ség csak nevelés útján születhet. Ezért nagy szerepet tulajdonít a művészeti oktatásnak, 
a felnövő, művészetszerető közönség vizuális nevelésének. Komiszár János a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének tagjaként, hivatásos festőművészként sem 
mondott le művészpedagógusi elhivatottságáról, évtizedeken keresztül jelentős szere-
pet töltött be a debreceni művészeti oktatásban, a diákok vizuális nevelésében. Mű-
vésztanárként a Medgyessy Ferenc művészeti Gimnázium képzőművészeti tagozatán 
tanított festészetet. A debreceni Brassai Galériának alapítója- és vezetőjeként pedig az 
eddigi tizennyolc év alatt a középiskolai vizuális-esztétikai nevelés érdekében száznál is 
több kiállítás szervezett. Valamint éveken át a Hajdú-Bihar megyei középiskolás diák-
tárlat zsűrijének elnöke volt. Erőfeszítéseit 2001-ben „Debrecen város Kiváló Pedagó-
gusa” kitüntetéssel ismerték el.

Az a misszió, amit a művészet megszerettetése és megértetése érdekében tesz, 
nem szorítkozik csak a középiskolás és egyetemista diákok körére. Éveken át vezette 
Debrecen legszínvonalasabb rádiós képzőművészeti magazinját, a Paravánt. Azonban 
nem elégedett meg csupán az elhangzó műsorokkal. Rádió beszélgetéseinek interjúkö-
tetbe gyűjtése olyan hiánypótló vállalkozás, ami teljesebbé teszi Komiszár János alkotó-
művészetszervező tevékenységét.
 Nagyon kevés művészt ismerek, aki olyan nyitottsággal, valódi érdeklődéssel 
közeledni pályatársaihoz, mint Komiszár János. Egy-egy beszélgetésben nem csupán az 
adatokra, az életrajzra kíváncsi, hanem alkalmat ad arra, hogy interjúalanyai kifejtsék 
a művészetről alkotott felfogásukat. Azért is különösen értékesek ezek a beszélgetések, 
mert a kérdező maga is alkotó ember, aki érti a teremtés folyamatát, tudja, mire kell 
rákérdeznie. Talán a kérdező és válaszadó szellemi összhangjának köszönhető, hogy 
az utóbbi években hat dokumentum értékük művészinterjúkat és művészeti portrékat 
tartalmazó kötete jelent meg. A maga nemében egyedülálló, hiánypótló vállalkozás élő 
keresztmetszetet ad Debrecen és Hajdú-Bihar megye képzőművészeti közéletéről. Rá-



61



62

adásul Komiszár nem diszkriminál rendkívül toleránsan a képzőművészeti végzettségű 
alkotókkal épp úgy interjút készít, mint a művészeti közéletbe integrálódott autodidak-
tákat. Ha valaki egyszer a 20-21. század fordulójának kelet-magyarországi képzőmű-
vészetét szeretné feltárni, csakis Komiszár könyveiből tájékozódhat. Mindez biztosítja 
helyét a korszak kiemelkedő művészeti íróinak sorában.

Hölgyeim és uraim!

Komiszár Jánost, mint festőt aligha szükséges bemutatnunk. Művészete nem csak 
országosan ismert, képei a budapesti Művészetek Palotájától Pekingig bejárták a fél vi-
lágot. 1981 óta szerepelnek munkái tárlatokon. 

Életeleme az alkotás, érzékenység és vitalitás talált termékeny összhangra Komisz-
ár Jánosban. Hihetetlen energiával és aktivitással dolgozik, sűrűn jelentkezik új anyaga-
ival a közönség előtt. Eddig száznál is több önálló kiállítása volt. Sőt a művészete iránt 
érdeklődők mára több állandó kiállításon is megtekinthetik alkotásait Debrecenben, 
Máriapócson és Budapesten.

Komiszár János olyan neves tanároktól tanulta a festészet tudományát, mint 
Bényi Árpád, Berecz András és Valkovits Zoltán. Nagy hatással volt rá: Félegyházi 
László, Bíró Lajos és Csikzsögödi Nagy Imre festészete, de mestereinek Boldizsár Ist-
vánt, Halápi Jánost, Holló Lászlót és Tar Zoltánt tekinti. 

Bátran állíthatjuk, hogy „kisujjában van” a szakma. Az olaj- és az akvarellfestészet 
műfajában egyaránt virtuóz módon alkot. Képein a festészeti tudás és a szakmai gya-
korlat technikai bravúrokban nyilvánul meg. Kirobbanó lendületéhez remekül illik a 
sajátos ragyogású akvarell technika, amelynél ahhoz, hogy az elkészült vízfestmény 
megőrizze frissességét, színeit és fényeit gyors és biztos festésmódra van szükség. Tech-
nikai biztonsága megnyilvánul képei könnyedségében, játékosságában.

Kedves közönség!

 A tapasztalt kiállítás-látogatók hozzá vannak szokva, hogy a megnyitó alkal-
mával a művészről az elismerés hangján szólnak, azonban Komiszár János érdemeit 
nem csak én méltatom, hivatalosan is több fórumon jelentős díjjakkal ismerték el. 
Hogy csak néhányat említsek:

1998-ban a H B megyei Őszi tárlat nívódíjasa volt, 2001-ben festőművészi és 
művészetszervezői tevékenységét egyaránt elismerve kapta meg a Holló László Díjat. 
2003-ban a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíját neki ítélték, 2004-ben 
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Boromisza Tibor-díjat, 2006-ban Brassai Művészeti-díjat kapott. 2007 –ben pedig „A 
dalok színesek” c. H B megyei képző – és iparművészeti pályázat nívódíját nyerte el.

 Komiszár János nem először állít ki Siófokon, ám először láthat a helyi közön-
ség absztrakt képeket tőle. 

 Bár korábbi alkotásain a valóság visszaadását tűzte ki feladatául, de a tájakat 
megidéző képein sem a természetet utánozta, hanem a természetet irányító törvény-
szerűségeket igyekezett megragadni és láttatni. A színárnyalatok és fényhatások sajátos 
alkalmazásával újra értékelte a hagyományos látványfestészetet. A fények hatják át a 
színeit és teszik egységessé önmagukban is képeit. A természet szépségéből kiindulva, 
Vitéz Ferenc művészeti író kifejezésével élve: „tájasszociációkat” festett. Voltaképpen 
már eddigi képein is azt kereste, ami a jelenségek mögött rejtőzik. Korábban valósághű 
ábrázolással ragadta meg témáit, amelyben központi helyet töltött be a természet, a víz, 
a virágok, a táj. Tulajdonképpen most is ezt teszi csak átlépett a valóság ábrázolásából 
a valóság elemzésébe. Vagy ahogyan ezt Leopold Zahn mondta: „Az absztrakt festő …
nem utánozza a természetet, hanem kérdéseket intéz hozzá.” 

Komiszár Jánost a saját művészi karakter folyamatos értékőrző megújítása jellem-
zi. Alkotói változása olyan organikusan következik korábbi festészetéből, mint az év-
szakok változása. Éppen azért hiteles, mert absztrakt és valóság ábrázoló alkotásainak 
világlátása egységes, a megfogalmazás autentikus ívet jár be. Hogy aztán ez a változás 
miből ered, a kor adja az ízét és zamatát, mint a jó bornak, vagy a világlátott és ta-
pasztalt ember bölcsessége süt át a képein, nehéz megválaszolni. Én úgy fogalmaznám, 
hogy Komiszár János napjainkra „nem a természet mintájára alkot, hanem úgy dol-
gozik, mint maga a természet.” És valóban működő, mindenütt titkokat, elevenséget, 
gazdagságot mutató világot teremt, amelynek lüktetése, ritmusa, élete van. 
 Az itt kiállított képeivel a közönség felé nyit, hiszen ezeket a képeket lehet sze-
retni, vagy utálni, egy dolgot nem lehet közömbösen elmenni mellettük. Ezek a képek 
egészen egyszerűen igénybeveszik az egyéni aktivitásunkat. A kép történésében való 
aktív részvételt kívánnak meg. Komiszár János pontosan érti József Attila üzenetét „hi-
ába fürösztöd önmagadban, csak másokban moshatod meg arcodat.”
 A valósághű tárgyias képnek nincs szüksége ránk, bár részesei lehetünk mind-
annak ami ábrázolva van, megcsodálhatunk egy tájat, gyönyörködhetünk egy csend-
életben de csak kívülállóként, mert a valósághű képek olyanok, mint egy másik világ. 
 Komiszár János itt kiállított képei nem meg akarnak jelenni előttünk, hanem 
élni akarnak bennünk. Elmélkedésre hívnak így szemlélőként szoros kapcsolatba lé-
pünk a festményekkel. 
 A képekkel való párbeszédbe természetesen mindenki a saját személyiségét 
viszi bele. Mivel két azonos gondolkodású, élettapasztalatú és habitusú ember nem 
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létezik minden párbeszéd más és más. Ezt nevezi a híres művészettörténész Henrich 
Lützeler „alkotó jellegű többértelműségnek”. Azaz mindenkinek, minden absztrakt kép 
kicsit mást jelent, és mond, nincsenek klisék, nincsenek szabályok arra, hogy mit „kell 
látni”. Az itt kiállított alkotásokból a komiszári humanitás árad, mert nem utasítanak, 
hanem elkísérnek.
 Ezeknek a gondolatoknak a jegyében gratulálok a művésznek, és a kiállítást 
megnyitom.

Dr. Lovas Kiss Antal
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Komiszár János festőművész, művészeti író

Máriapócson, az Istenszülő bazilikájáról híres bucsújáróhelyen született. Diplomá-
it a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán és a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán szerezte. 1981 óta szerepelnek munkái tárlatokon. Eddig 
110 önálló kiállítása volt. 2005-ben Budapesten, a Művészetek Palotájában szerepelt 25 
festményével. Mestereinek Boldizsár Istvánt, Halápi Jánost, Holló Lászlót és Tar Zoltánt 
tekinti. Sokat tanult tanáraitól: Bényi Árpádtól, Berecz Andrástól és Valkovits Zoltán-
tól. Nagy hatással volt rá: Félegyházi László, Bíró Lajos, Kokas Ignác és Csikzsögödi 
Nagy Imre festészete.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Rajztanárok Or-
szágos Egyesületének és az Országos Pasztellfestők Egyesületének. Tagja a Hortobágyi 
Nemzetközi Művésztelepnek és a Cívis Nemzetközi Művésztelepnek. A debreceni Bras-
sai Galéria vezetője 1989-től 2009-ig. A Medgyessy Ferenc Gimnázium képzőművésze-
ti tagozatán tanított festészetet. Eddig 26 könyvet illusztrált. 
A „SZÓLA” rádió és a Friss Rádió képzőművészeti műsorvezetője volt 8 évig.  Megje-
lent könyvei: 
1. 1998 - „Szóla” Paraván, 
2. 1999 - Újra „Szóla” Paraván,  
3. 2000 - Debreceni Paraván, 
4. 2003 - Cívis Paraván, 
5. 2003 - Szirmok csókolóznak, /Vitéz Ferenc verseivel/
6. 2004 - Színes paletta, 
7. 2005 – Hej, Debrecen, / költők verseivel /
8. 2005 - Színekre szavak, / Vitéz Ferenc verseivel /
9. 2006 – Őrangyal, /Szkiba Éva verseivel /
10. 2007. – Mert a barátom, 
11. 2007- Délibáb színei,
12. 2007 – Az ígéret városa, / költők verseivel /
13. 2010 – Hit és türelem, /Erdei Sándor verseivel /
14. 2010 – Mária Terézia a florkórban 
15. 2012 - Holló László-díjasok /album-könyv/
16. 2012 - Komiszár János grafikai munkássága
17. 2013 – Debrecen az ősi város, / költők verseivel /
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Egy debreceni hetilapban képzőművészeti rovatot vezetett, ahol 260 írása jelent meg. 
A Hajdú-Bihar megyei középiskolás diáktárlat zsűri elnöke volt 15 alkalommal. 
Az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat /három fős, Aknay Jánossal és 
Kunkli Irénnel/ zsűritagja volt 2006-ban, 2007-ben ( Aknay Jánossal és Gonda Zoltán-
nal ), 2008-ban (Aknay Jánossal és Makláry Kálmánnal), 2009-ben (Aknay Jánossal 
és Kohári Tiborral), 2010, 2011, 2012, 2013-ban ( Aknay Jánossal és Rácz Imrével). 
A HBM Pedagógiai Intézete által rendezett megyei OKTV rajzverseny zsűritagja volt 
2007-ben, és 2008-ban / László Ákossal és Rácz Imrével/, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-
ban zsűrielnöke volt. 

Kitüntetései, díjai: 

1988 - Bolyai-emlékplakett, 
1998 – H B megyei Őszi tárlat nívódíja, 
1998 - Máriapócsért Pro Urbe kitüntetés, 
2001 - Holló László-díj, 
2001 - „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” kitüntetés,
2003, 2004, 2006, Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíja, 
2004 - Máriapócs Díszpolgára, 
2004 - Brassai Sámuel plakett.
2004 - Boromisza Tibor-díj, 
2006 – Brassai Művészeti-díj,
2007 – „A dalok színesek” c. H B megyei képző – és iparművészeti pályázat nívódíja,
2011 -  Máriaapócsért kitüntető oklevél,
2013 – A NAP alapítvány és a Magyar jövő folyóirat alkotói díja, a Fehér Mária-díj.
 Több országban volt tanulmányúton: Ausztria, Hollandia, Olaszország, Spanyolország, 
Portugália, Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Norvégia, Oroszország, Románia, Görögor-
szág, Kína, Törökország.

 Fontosabb egyéni kiállításai: /2008. szeptember 15-ig 120 egyéni kiállítása volt/
Debrecen: Újkerti Általános Művelődési Központ - 1986, Aranybika, Debreceni Város-
háza, Brassai Galéria, Dienes Galéria, Gábor Dénes Galéria, Kenézy Galéria, Szuzuki 
Szalon - 1996, Kölcsey Művelődési Központ, Csapókerti Közösségi Ház, Dóczy Gedeon 
Gimnázium Galéria 2004, DOTE Galéria, Ybl Galéria 1997 - 2005, Csokonai Színház, 
Suliszerviz oktatási és szakértői iroda, Belvárosi Galéria.
Tiszafüred – 1994, Kolozsvár – Brassai Liceum - 1996, Szentgotthárd – Kastély Galéria, 
Színház aulája - 1996, Máriapócs -1993, 1995, 2003, Nagykálló, Nyírbátor, Fehérgyar-
mat, Mátészalka – Szatmári Múzeum, Vásárosnamény, Hajdúhadház, Biharkeresztes, 
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Berettyóújfalu, Hajdúnánás, Tiszavasvári, Balmazújváros, Hajdúböszörmény Művelő-
dési Központ, Torony Galéria, Hajdúszoboszló – Béke Szálló – 2002, 2003, 2005, Má-
tyás Hotel -1997, Hajdúdorog – Görög Demeter Művelődési Központ - 1992, Görög 
Katolikus Gimnázium - 2004, Hajdúszovát, Örményes -1983, 1986, Mátraháza – Ózon 
Hotel, Bérc Hotel. Eger – Egri Galéria, Zsáka, Mezőberény - 2005, Békés - 2005, Békés-
csaba - 2005, Gyula – Hőforrás Hotel, Agárd – Hotel Viking.  
Budapest – Művészetek Palotája, 2005. Mezőberény, 2006. Hajdúszoboszló városi galé-
ria, 2006. Hajdúszoboszló Béke Hotel, 2006. Debrecen – Brassai Galéria, 2007. Békés-
csaba – Munkácsy Galéria, 2007. Hosszúpályi Közösségi-ház, 2007. Abádszalóki Galé-
ria, 2007. Debrecen, Kortárs Art-Expo, HBZ Galéria, Hajdúszoboszló Béke Hotel, 2008. 
Debrecen, Brassai Galéria,  Siófok Kálmán Imre Műv. Közp. 2009. Nagyvárad, MM Vár 
Galéria. Debrecen, Bocskai Dandár Galériája, 2010. Pócspetri Közösségi – ház, Mária-
pócs művészeti iskola, PET Centrum Debrecen, 2011. Kiskunfélegyháza Petőfi Sándor 
könyvtár, Hajdúhadház Galéria, Máriapócs Galéria /Mária úti polgármesterek talál-
kozója/, 2012. Szirmabesenyő, Hajdúszoboszló Béke szálloda, Noszvaj Oxigén Hotel, 
2013. Debrecen Benedek Elek Könyvtár, DOTE Galéria, Csenger Múzeum, 2014. Bu-
dapest Mocco Galéria, Nyírbátor Galéria, Egerszalók Salaris Hotel Galéria.
Állandó tárlata:

1. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen 2004. Molnár Csaba
2.Máriapócs, Városi Galéria 1998. 08. 14. Arany Lajos
3. Máriapócs, városi óvoda 2005. Nagy György polgármester. 
4. Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Intézet Budapest 2008.
5. Debreceni Egyetem Műszaki Kara dékáni tárgyaló 2009.
6. Máriapócs, Idősek Otthona 2013.

Fontosabb közös kiállítások: 
- Alkotó pedagógusok képzőművészeti kiállítása 2001. Újkerti Galéria
- „Szóla” Paraván c. könyvben szereplők tárlata 1998. 10. 18. Aranybika, Somogyi Béla
- Kovászna, CANTATA PROFANA nemzetközi kiállítás 1999
-  XVII. Országos Nyári Tárlat 2002. 07.21. Debreceni Egyetem Díszudvara
- Hortobágyi Alkotótelep kiállítása 2001. 02. Hajdúhadház Földi János Műv. Ált. Isk.
- Cívis Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása 2005. 12. Délibáb Hotel, Hézső Ferenc
- Hortobágyi Alkotótábor záró kiállítása 2001. 03. Hortobágy Faluház
- Hajdú-Bihar megyei Őszi tárlatok 1988-tól évente
- Tavaszi Tárlat 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Debrecen
-  Országos Nyári Tárlat 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008.
- Hajdú-Bihar megyei képző és iparművészeti pályázat tárlata, a „Dalok színesek” c. 
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2007.
- Balaton tárlat, országos képzőművészeti kiállítás 2007, 2008, ( Bauer Zoltán )
- A Medgyessy-kör 60 éves jubileumi tárlata, 2007. október, Belvárosi Galéria
- HB megyei Őszi tárlat Hajdúböszörmény 2007. november,
- Cívis Nemzetközi Művésztelep kiállítása 2007, 2008 december, Dr. Cservenyák László.
- 6. Nemzetközi Baráti Képzőművészeti Kiállítás 2007-2008. Peking , Shenyang, Kína
- Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás Korea 2008. Július 26. – augusztus 10.
-Tavaszi Tárlat 2008. Medgyessy Emlékmúzeum 
- Holló-díjasok kiállítása 2008. HBZ Galéria.
- Cívis Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása Hajdúszoboszló 2008. június, és 2008. 
december
- Országos Nyári-tárlat 2008. Debrecen Kölcsey Központ
- Pannónia Tájkép Biennále Balatonalmádi 2008
- Tavaszi Tárlat 2009. március 15. Medgyessy Emlékmúzeum
- Miskolc, Szőnyi István Terem 2009. április 3.
- Budapest, Duna Galéria 2009. június 3. Jubileumi Tárlat,
- Hajdúnánás 2009. művésztelep kiállítása,
- Gyomaendrőd 2010. művésztelep kiállítása,
- Négy nemzet képzőművészeinek kiállítása, Debrecen, Bényi Árpád kiállítóterem, 
2010.
- Pasztellfetők kiállítása, Nagyvárad, 2010.
- Országos Pasztellfestészeti Kiállítás Debrecen, Méliusz könyvtár, 2011. febr. 26. 
- Debrecen Tavaszi tárlat, 2011, 2012.
- Debrecen DOTE Elméleti Galéria, Holló-díjasok kiállítása 2013.

Egyéni kiállításait megnyitották:

Arany Lajos újságíró, művészeti író,
Banner Zoltán művészettörténész, műkritikus,
Dr. Bacsóka Pál máriapócsi helynök,
Dr. Benedek András egyetemi tanár, kulturális államtitkár,
Buzogány Béla színművész,
Égerházi Imre festőművész,
Dr. Éles Csaba műkritikus,
Erdei Sándor újságíró,
Dr. Király Ernő görög katolikus rektor
Kovács Gábor UÁMK igazgató,
Kozmáné Bődi Ildikó iparművész



73



74

Dr. Lenkey István művészettörténész,
Dr. Makai Erzsébet főtanácsos,
Molnár Csaba tanár,
Dr. Mosolygó Marcell görög katolikus paróchus,
Matyikó Sebestyén József költő, múzeum igazgató,
Pálfi Dénes rajz szakfelügyelő,
Dr. Pintye Ferenc főtanácsos,
Dr. Selmeczi László Déri Múzeum igazgatója,
Starmüller Géza művészettörténész,
Somogyi Béla kulturális bizottság elnöke
Székelyhídi Ágoston  esztéta,
Szendrei György irodavezető,
Tarczy Péter főszerkesztő, művészeti író,
Tóth-Máthé Miklós író,
Turi Gábor  Debrecen alpolgármestere,
Dr. Ujvári Zoltán professor emeritus, 
Dr. Vajda Mária főmuzeológus,
Dr. Vitéz Ferenc költő, művészeti író,
Mészáros Zsuzsa Békéscsaba, Munkácsi M. Emlékház művészeti vezetője,
Dr. Lovas-Kiss Antal grafikusművész,
Jakabovits Miklós festőművész, műv. történész,
Bíró Rozália Nagyvárad kulturális alpolgármestere,
Dr. Böröndi Gábor dandártábornok, a Bocskai dandár parancsnoka,
Borsos István szobrászművész,
Bagyinszki Zoltán fotóművész,
Dr. Kapin István, Máriapócsi Kegytemplom igazgatója,
Fábián László grafikus művész, múzeum igazgató,
Dr. Cservenyák László múzeum igazgató,
Szocska Ábel atya, a Szent Bazil Rend tartományfőnöke,
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes
Művésztelepeken való részvétele:
Külföldön: 
Románia, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Norvégia, Olaszország.

Magyarországon:
Csontvári Művésztelep Hosszúpályi, Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep, Hajdú-
bagosi Alkotótelep, Gáborjáni Művésztelep, Tisza Nemzetközi Művésztelep Szolnok, 
Máriapócsi Nemzetközi Művésztelep, Hajdúdorogi Alkotótelep, Vadaskerti Nemzet-
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közi Művésztelep Tiborszállás, Létavértesi Alkotótelep, Cívis Nemzetközi Művésztelep 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,  Nyírbogáti Nemzetközi Művésztelep, Ráckeve Kék 
Duna Hotel, Hajdúnánás Nemzetközi Művésztelep /művészeti vezető/, 
Tanulmányút: Marokkó, Tunézia, Törökország, Egyiptom, Görögország, Oroszország, 
Szlovákia, Kína.

Munkásságáról megjelent publikációk, médiában való szereplés, irodalom, (válogatott 
bibliográfia):

- Arany Lajos: Nem tétlenkednek…HB Napló 1991. 04. 05.
- Vitéz Ferenc: A lelki megnyugvás keresése a tájban, HB Napló 1992. 12. 05.
- Buzogány Béla: Ajándék a városnak, Pócsi Újság 1995. 05.
- Vitéz Ferenc: Kortárs katalógus, HB Napló 1995. 10.
- Szilágyi Zsuzsanna: Életem nagyon lényeges része a festészet, Pócsi Újság 1995.12.
- Buzogány Béla: Egy kiállítás margójára, Pócsi Újság 1995. 12.
- Erdei Sándor:
- Dr. Tóth Ervin művészettört: A festékből szín lesz, a színből élet, HB Napló 1993.
- Dr. Tóth Ervin: Több, mint látvány, HB Napló 1994. 11. 26.
- Id. Mester Gyula: Debrecen ma 1100 év tükrében, Közelítés Debrecen képzőművé-

szetéhez c. 61. o. 1996.
-  Arany Lajos: Kolozsvári Tárlat, HB Napló 1996. 02. 20.
- Várady Katalin: Magyarországi festő képei a Brassaiban, Szabadság /Kolozsvár 

1996.02.27.
- Tóth – Máthé Miklós: Szabadhajdú 1996.
- Pásztor-Balogh Judit: Iskolagaléria a Brassaiban, HB Napló 1996.
- Arany Lajos: Csodálatos színhalmaz a világ, HB Napló 1996. 05.
- Lukács Sándor: Benne vagyok a tájban, Hajdúszoboszló Újság 1996. 07. 12.
- Vitéz Ferenc költő: Tárlatajánlat – Komiszár János akvarelljeinek világa, HB Napló 

1997.
- Nagy Bálint: A világ számomra egy csodálatos színhalmaz, Hajdúszoboszló Újság 

1997. 05. 22.
- Bényei József: Kilencvennyolc, HB Napló 1998. 02. 26.
- Tarczy Péter: Szabadhajdú, A színek szerelmese
- V. Szabó Sándor: K J művészete, Körkép 
- Buzogány Béla: Máriapócs c újság
- Kozári Réka: Regionális TV 1988. Műtermi látogatás K J-nál
- Arany Lajos: K J könyve az ezredvég művészeti életének gazdag forrásanyaga lehet, 

HB Napló 1999. 01. 04.
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- Czeglédi Edit: Debrecen TV  2000.
- Filep Tibor: Komiszár János festőművész Körkép, 2002.04.12.
- Mohos Péter: Alföld TV  2003
- Alföld TV   2004 Portréműsor K J
- Tarczy Péter: Ablak a lélekre, Körkép hetilap 2004. 12.10.
- Dr. Kiss József: Alföld TV 2005. K J festészetéről
- Dr. Vitéz Ferenc: A dolgok képe mögött: Esztétikai feljegyzések. A táj 

szubjektivizálódása Komiszár János példája nyomán. 2005.
- Dr. Vitéz Ferenc: A mozdulat halála, Ethnika: - Érzékenység és vitalitás – Komiszár 

János kiállítása Mátészalkán, - Értékőrzők az értékválságban – Komiszár János Szí-
nes paletta c. albumáról.

      -     WHO IS WHO Magyarországon: Magyarország vezető személyiségeinek élet-
rajzi             ,            enciklopédiája, 2003.

- Dr. Szabó Ákos – Kállai Tibor: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona. 2000.
- Debrecen NET Galéria: Debreceni hivatásos alkotóművészek / Vitéz Ferenc szerk./
- WWW. Debrecen.hu – virtuális galéria: Komiszár János festőművész bemutatása.
- Népszabadság: Tizenöt éves iskolagaléria… 2004. 02. 07.
- Somogyi Hírlap, Balaton press.com: Festmények légies indulatokkal, 2004. 04. 07.
- Népszabadság: Paletta, Komiszár János könyvének átadása, 2004. 12. 20.
- Tarczy Péter: A szépművészetek dicsérete, Szabadhajdú 2005. II. sz.
- Mohácsi Márta: DEOL: Színek és vallomások randevúja, 2005. 02. 15.
- Papp Ágnes: Híradás- Komiszár János kiállítása a Művészetek Palotájában, a Szak-

képző Iskolák Igazgatóinak X. Országos Találkozóján. 2005. május 29. Magyar 
Szakképzési Társaság lapja.

- WWW. Debrecen.hu - /PDF/ Komiszár János Színes paletta c. és Újra szól a paraván 
c. könyvek.

- www. Whoiswho.co Születésnapok a héten: K J festőművész 2005. 08.14.
- Bögre Zoltán: Színekre szavak, Debreceni Főnix, 2005. november 7.
- Halmágyi Judit: Festőszemmel Debrecenben. Debrecen Napilap 2006. 1. 9.
- Tatár Éva: Vízek, tanyák, fák, virágok, fényben. Hajdúszoboszló városi lap 

2006.10.20.
- Dr. Vitéz Ferenc: Puha líraiság és drámai gesztusok. Néző-Pont művészeti folyóirat 

I. 2006. december 
- Papp Ágnes: Komiszár János kiállítása a Művészetek palotájában. Szakképzés. 2006.
- Dr. Vitéz Ferenc: Látszat és az igazság. Néző-Pont művészeti folyóirat II évf. 2007.
- Dr. Vitéz Ferenc: Kiállítás a HBZ Galériában. Néző-Pont művészeti folyóirat 2007.
- Dr. Vitéz Ferenc: Komiszár János: Az ígéret városa c. könyv bemutatása. Néző-Pont 

művészeti folyóirat 2007. december
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- www. Licium.hu 2007. december  /riport/
- Az ígéret városa: Komiszár János grafikáival Debrecen hetilap 2008. január
- Irodalmi jelen, Nagyvárad. Gazdag program Erdélyben
- Bihari lap.hu, 
- Euroweb Internet for busines, 2009. febr.23.
- Létai Tibor: Reggeli Újság, Nagyvárad. 2009. jan. 21.Kultúránk híd, mely összeköt c.
- Miklósi Tímea: Honvédelem, Festménykiállítás a Kossuth laktanyában, 2009. már-

cius
- Vida Lajos: Szókimondó, Hit és türelem, 2011. január
- Tóthné Illyés Edit: Hajdúhadházi lapok. Komiszár képek a könyvtárban, 2011.03.15.
- Korompainé Mocsnik Marianna: Hit és türelem kiállítás, Hajdúhadházi Újság, 

2011.03. 
- - Rosta Ferenc: Gondolatok és események, Félegyházi közlöny 2011. 03. 17.
- - Dr. Vitéz Ferenc: Nézőpont, 2014. február

Megjelent írásainak válogatott bibliográfiája: (debreceni és tiszántúli társadalmi és kul-
turális hetilapban, az alább felsorolt írásokon kívül 200 művész-portrécikke jelent meg)

-     Szárnyak,  bontogatva: középiskolás alkotók képzőművészeti tárlata, 1997.
- Megnyílt a II. Nagyrábéi Művésztelep, Művészet, 2002. 07. 05.
- II. Hajdúbagosi Alkotótábor, Képzőművészet, 2002. 07. 19.
- Pannókiállítás (1.) a Dr. Földi János Általános és Művészeti Iskolában: Égerházi 

Imre, és Kurucz D. István művészete, II/ 32. 2002.08.03.
- Pannókiállítás (2.) Mátyás József, és Tamás Ervin művészete, II/33. 2002. 08. 10.
- Pannókiállítás (3.) Bod László, és Horváth János Művészete, II/34. 2002. 08. 17.
- Pannókiállítás (4.) Micska Zoltán, és Földessy Péter művészete,II/35.  2002. 08. 24.
- Pannókiállítás (5.) Duncsák Attila, és Hézső Ferenc művészete, II/36. 2002. 08. 31.
- Pannókiállítás (6.) Szalay Ferenc, és Gaál András művészete, II/37. 2002. 09. 06.
- Pannókiállítás (7.) Burai István, és Fátyol Zoltán művészete, II/38. 2002. 09. 13. 
- Pannókiállítás (8.) Zsigmond Attila, és Szilágyi Elek művészete, II/39. 2002. 09.
- Pannókiállítás (9.) Kelemen Marcell, és Zsáki István művészete,II/40.  2002. 10
- Pannókiállítás (10.) II/41.
- A wasingtoni Kossuth Ház magyar művészei voltak, Művészvilág, II/49.
- Debreceni Karácsonyi Műtárgy Aukció, Műalkotások, II/51.
- 11. Festmény és műtárgyárverés, Műalkotások, II/52.
- Ujváry Zoltán néprajztudós, kitüntetettjeink a Kultúra napján , III/5.
- Bogdándy György festőművész, kitüntetettjeink a Kultúra napján, III/6.
- Csikos Sándor Jászai – díjas színművész, Kitüntetettjeink, III/7.
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- Szerelemmel festett képek, Köszöntő, III/10.
- „Határok nélkül” alkotótábor Máriapócson, Művészvilág, III/31.
- Alkotótábor a Vadaskertben, Művészvilág, III/33.
- Szemléleti azonosságok, Józsa János festő – és grafikusművész és Józsa Lajos szob-

rászművész kiállítása, III/35.
- Először, másodszor, ha senki többet harmadszor! Műtárgy, III/38.
- Reneszánszát éli a régikép-kereskedelem, Műtárgy, 2003. 04. 25.
- Líra képekben: Kunkli Irén, Sipos Zsófia, Tóth Irén és Török Anikó festőművészek, 

Képzőművészet, III/42.
- Szász Endre beköltözött a Holló László Galériába, Művészet, III/45.
- Amikor „korosodván, egyre nő az érték”, Aukció, III/50.
- A szép és értékes műtárgy jó befektetés, Aukció, IV/1.
- Aknay a hangulat rögzítésének nagymestere, Képzőművészet, IV/8.
- Emlékezés a nagy festőre, Holló Lászlóra, Képzőművészet, IV/1.
- Patinásodik a Holló László Galéria, Képzőművészet, IV/10.
- A cívísváros árverési attrakciója, Képzőművészet, IV/16.
- Képtelenség, mennyi kép! Képek a Kortárs-art expón, minden mennyiségben, Kép-

zőművészet.
- Oláh István népi iparművész alkotásaival Máriapócsra költözött, Képzőművészet.
- Három hazában otthon: a magyar ihlet erőt és energiát ad nekem, Képzőművészet.
- Szoborpark a Csapókertben: a művészi képességek genetikailag kódolva vannak, 

Képzőművészet, IV/35.
- Isten áldotta tehetség volt: Pirk János emlékkiállítása a Déri Múzeumban, IV/36.
- „István is, Koppány is én vagyok” Képzőművészet
- A pasztellfestők tavaszköszöntése, képzőművészeti életünk jelentős eseménye, Kép-

zőművészet.
- Egyiptom a képzőművész szemével, „Nincs még egy ország, mely ennyi csodát tar-

togatna”, Képzőművészet
- Matyikó, az ornitológus festő, „A tapasztalt ember bölcsessége jelenik meg a fest-

ményein”, Képzőművészet, IV/46.
- Hajdúbagos és a képzőművészet, Művésztábor.
-  A csodálatos búcsújáróhely alkotótábora: az itt élő emberek szemeit nyitogatják a 

művészetek felé. Képzőművészet. 2004.
- Időskor békében és nyugalomban, Gondoskodás. 2004.
- Az európai kulturális örökség hídjai: ritka tárlat a Medgyessy Ferenc Emlékmúze-

umban, Művészetek. 2004.
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Komiszár János the painter

   

He was born in Máriapócs in 1949.He got his degrees at the Budapest University of 
Technology,at the Ybl Miklós College of Technology and at the Bessenyei György 
Teacher Training College.His paintings have been exhibited in art exhibitions since 
1981.He has had 85 independent exhibitions so far.He respects Boldizsár István,Halápi 
János,Holló László and Tar Zoltán as his masters.

  He is a member of the National Association of the Hungarian Artists, the National As-
sociation of Hungarian Art Teachers and the Association of the Friends of Arts.He has 
been the leader of the Brassai Gallery since 1989.He taught painting  in the branch of 
arts at the Medgyessy Ferenc Secondary Grammar School.He has illustrated 15 books.

  He was a presenter of fine arts at the Szóla Radio and Friss Radio for 8 years.His 
books are:1998-„Szóla” Paraván („Szóla”Draught), 1999-Újra „Szóla”Paraván („Szóla” 
Draught Again),2000-Debreceni Paraván(Debrecen Draught), 2003 Civis Paraván(Civis 
Draught), 2003-Szirmok csókolóznak(The Petals kiss), 2004-Színes paletta (The col-
ourful palette).He led the fine arts column in a magazine in Debrecen,where he pub-
lished 260 articles.

  He was the president of the jury of the Exhibition of Secondary School Students in 
Hajdú- Bihar County 14 times.His awards:1988-Bolyai Memorial Plaquette,1998-
Award of the County Autumn Exhibition,1998-Award for Máriapócs Pro Urbe,2001-
Holló László Award,2001-Award for Prominent Teacher in Debrecen,2003 and 
2004-Scholarship of the Foundation for the Culture of  Debrecen,2004-Honorary Free-
man of Máriapócs,2004-Boromisza Tibor Award,2004-Brassai Sámuel plaquette

He has completed some study tours and taken part in creative camps in the Netherlan
ds,Italy,Spain,Portugal,Morocco,Tunisia,Egypt,Norway,Greece,Romania,Germany and 
Slovakia.

János Komiszár, Kunstmaler, mit Holló László - Preis ausgezeichnet

Ars poetica:
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Es gibt zwei verschiedene Welten, die in mir leben. Einerseits die Liebe zu den realen 
Formen der Natur, andererseits die Anziehung zu abstrakten Formen, die mit meinen 
Erlebnissen vermischt zu einer symbolisch-abstrakten Einheit werden. Dementspre-
chend ist meine Malerei archaisch und modern. Die erste erlernte ich von meinen 
Meistern, die andere kam von sich, bildete sich heraus. Sie kommen in mir gut mitein-
ander aus.

Er ist in Máriapócs in Ostungarn geboren. Seine Diplome hat er an der Technischen 
Universität in Budapest, an der Ybl Miklós Technischen Hochschule in Debrecen und 
an der Bessenyei György Pädagogischen Hochschule in Nyíregyháza erworben. Seine 
Werke sind seit 1981 in verschiedenen Ausstellungen zu sehen. Bis heute hat er 120 
selbständige Ausstellungen gehabt.
Als seine Meister betrachtet er István Boldizsár, János Halápi, László Holló und Zoltán 
Tar.
Er ist Mitglied des Landesvereins Ungarischer Kunstschaffender, des Landesvereins 
Ungarischer Zeichenlehrer, des Landesvereins der Pastellmaler und des Vereins der 
Kunstfreunde.
Seit 1989 ist er Leiter der Brassai Galerie in Debrecen.
Im Leistungskurs bildende Künste des Medgyessy Ferenc Gymnasiums hat er Malerei 
unterrichtet.
Bisher hat er 18 Bücher illustriert.
Acht Jahre lang war er Moderator für bildende Künste bei den Radiosendern „SZÓLA“  
und „Friss“.
Er war fünfzehnmal Juryvorsitzender der Schülerkunstausstellung für Mittelschulen 
im Komitat Hajdú-Bihar.
Er ist Jurymitglied der Staatlichen Schülerkunstausstellung für bildende Künste.

Seine bisher erschienenen Bücher:

1998 – Der Paravent „SZÓLA“
1999 – Erneuert der Paravent „SZÓLA“
2000 – Debrecener Paravent
2003 – Civis – Paravent
2003 – Sich küssende Blumenblätter 
2004 – Farbenreiche Palette
2005 – Heisa Debrecen!
2005 – Wörter für Farben
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2005 – Schutzengel
2006 – Weil er mein Freund ist…
2007 - Die Farben der Fata Morgana
2007 – Die Gelobte Stadt
In einer der Debrecener Zeitschriften war er Leiter des Teils für bildende Künste, wo 
auch seine 260 Artikel erschienen sind.

Auszeichnungen und Preise:

1988 – Bolyai - Gedenkplakette
1998 – Niveaupreis der Herbstkunstausstellung im Komitat Hajdú-Bihar
1998 – Auszeichnung Pro Urbe für Máriapócs
2001 – Holló László - Preis
2001 – „Ausgezeichneter Pädagoge der Stadt Debrecen“
2003, 2004, 2006 – Stipendium der Stiftung für die Kultur von Debrecen
2004 – Ehrenbürger von Máriapócs
2004 – Boromissza Tibor - Preis
2004 – Brassai Sámuel Plakette
2005 – Brassai Künstlerischer Preis
2007 – Niveaupreis der Preisausschreibung und Ausstellung für bildende Künste im 
Komitat Hajdú-Bihar

Er hat an Studienreisen und Künstlerwerkstätten in mehreren Ländern teilgenommen:  
Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Marokko, Tunesien, Ägypten, Norwegen, 
Griechenland, Rumänien, Deutschland, Slowakei, China, Türkei.
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Versek-a –könyvbe

Erdei Sándor:
Rajzok és versek

Az ő rajzai s az én verseim,
az ő rajzversei s az én versrajzaim,

rajzain a líra, verseimben a képek –
láss rajzolt költészetet,
hallj beszélő rajzokat!

Eltűnik a határ, egymásba tűnnek
rajzok és versek, versek és rajzok.

JL: Hited hitem Hitvesem 

- Hitetlen, kinek nem lakozik szeretet lelkében. 
   Szeress, és megtanulsz hinni Istenben. 
   Templomom Isten háza, 
   egyben emlékeim tanyája, 
   hol könnyeit hullatta Szűz Mária, 
   szerető szívek szenvedését látva. 
 
- Szeress, és Templomod templomommá válik. 
   Hol a hallhatatlan hallható, 
   a láthatatlan látható, 
   ha behunyom a szemem, 
  s hiszem, ami hihetetlen.
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Erdei Sándor:
Rajzok rajzanak 

Halak a mediterránból,
fölsejlő szkeletonmúlt,

szitoklény, trópusi madár,
csalódás, dühös titoklány,
szeszélyes szerelemtalány.

Mikor rajzol, néha sír,
vonít a toll, mint télen
a nélkülöző farkasok,

fél, riad a rajzoló ember,
kézvonástól retten a lélek.

Téblábolunk, tévelygünk 
a kezdetek óta; jönne bár
az istenorvos – értelmet 

oltani életünkbe.

Vitéz Ferenc:
A SZIROMRÓL ÉS A FÉNYRŐL

Soha nem koldul
fényt a szirom.

Az neki jár.

Megdíszít életet,
ad tündérkoronát,

szolgálja szerelmedet is.
Majd a halált.
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Vitéz Ferenc:
A VIRÁGOKRÓL

Akkor leszel a legszegényebb,
ha már nem lesznek virágaid.

Rokonként szegődik hozzád az árvaság,
s növeszti magányod rácsait.

Ha már nem lesznek virágaid,
nem fogsz örülni semmi méznek.

És sírsz majd, ha arról álmodsz: nélküled
röppennek tovább a méhek.
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Művészetpártolás – összefogással

«Az ember sehol sem térhet ki a világ elől olyan biztosan, mint a művészetben. És nem 
kapcsolódhatik biztosabban a világhoz, mint a művészetben. Még a legnagyobb bol-
dogság és a legnagyobb baj pillanatában is szükségünk van a művészetre.» - írta J. W. 
Goethe. 
A Nova Humana Egyesület 2006. augusztus 21-én alakult. Elsődleges célja segítséget 
nyújtani egyre globalizálódó világunkban az emberek számára ahhoz, hogy megtalálják 
helyüket és boldogulásukat a mai modern társadalom kihívásai, ellentmondásai között, 
valamint a különböző társadalmi csoportok, rétegek társadalmi beilleszkedésének segí-
tése, esélyek teremtése számukra az egyre teljesebb emberi lét megéléséhez.
Egyesületünk a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Irodával és a Suliszerviz Pedagógiai 
Intézettel szorosan együttműködve dolgozik céljai elérése érdekében. A Suliszervizzel, 
mely megalakulása óta tevékenyen vesz részt az oktatás-nevelés folyamatában, a fel-
nőttképzésben, a pedagógusok továbbképzésében, informatikai fejlesztésekben. Szer-
vez immár hagyományosan minden év őszén Országos Közoktatási Szakértői Konfe-
renciát. Működteti a Suliszerviz Pedagógiai Intézetet, ECDL vizsgaközpontot, segíti a 
modernizációs folyamatokat, valamint részt vesz a közoktatási intézmények szakmai 
munkájának ellenőrzésében, értékelésében, fejlesztésében. Számos országos fejlesztési 
projekt résztvevője.

Valljuk, hogy az oktatás-nevelés folyamatában meghatározó jelentőségű a személyes 
példamutatás, a környezeti nevelés, a művészek, a művészi alkotások mind szélesebb 
körben való megismertetése, megszerettetése a „kiművelt emberfők” mind nagyobb 
száma érdekében. Mi magunk is így éljük mindennapjainkat munkatársainkkal, bará-
tainkkal, köztük Komiszár Jánossal. Vele közösen indította el Molnár Csaba – még az 
iskola igazgató-helyetteseként – a debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskolában a 
Brassai Galéria működését, ahová a kortárs képzőművészet jeles képviselői vitték el 17 
éven keresztül legszebb műveiket. 
A középiskolás diákok Hajdú-Bihar Megyei Tavaszi Tárlatával a megye alkotó fiataljai 
kaptak bemutatkozási lehetőséget, és ismerhették meg a szakmai zsűri értékelését. A 
Suliszerviz több ízben támogatta e tavaszi tárlatot. Megszűnésével űr keletkezett a diák 
alkotók addig megszokott seregszemléje helyén. Ezért 2006 tavaszán a hajdúszoboszlói 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a NOVA HUMANA Egyesület, 
valamint a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet hagyományteremtő céllal középis-
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kolások részére meghirdette az I. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
DIÁKTÁRLAT-ot. A diáktárlat célja bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biz-
tosítani minden alkotókedvű tehetséges középiskolás diák számára. Összegyűjteni és 
kiállítani azokat a legjobb festményeket és grafikákat, melyeket a neves, országos hírű 
művészekből álló zsűri arra érdemesnek talál. A legjobb alkotások kiállítása, díjazása, 
az alkotások értékelése, s a tárlat ünnepélyes megnyitása minden évben az Országos 
Közoktatási Szakértői Konferencia programjainak részeként kerül megrendezésre. A 
tárlat népszerű és sikeres lett már az első alkalommal, a grafika és a festészet szinte 
minden technikája megjelenik az alkotások között. Mára már szokássá, hagyománnyá, 
rangos eseménnyé vált mind a diákok, mind a művésztanárok körében.

A zsűri tagjai:
- Aknay János Kossuth- és Munkácsi-díjas festőművész, 
- Komiszár János Holló László-díjas festőművész 
- Rácz Imre rajztanár, festőművész.

2012-ben a tárlatra közel 300 alkotás érkezett, 180 alkotótól, akiket 35 rajztanár ké-
szített fel. 19 településről 29 iskola diákjai pályáztak. A zsűri 105 diák 143 alkotását 
válogatta be a kiállításra.
Komiszár János értékelésében az alábbiakat emelte ki: „A beérkezett munkákat látva 
– mi, a zsűri tagjai – megállapítottuk, hogy ebben a nagyon bonyolult társadalmi hely-
zetben is, amikor már a „a művirág sem bont szirmot”, győzni tud a szorgalom és a 
tehetség.”
A kiállítást Dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg: „én magam hosszú évtizedek 
óta a hivatásos magyar képzőművészek problémáival foglalkozom, de ezzel együtt a 
művészetpedagógia, a rajztanítás és a művészképzés kérdéseivel is, így fokozott érdek-
lődéssel fordultam a mai pályázat anyaga irányába. 
A rajztanításnak – ezt természetesen a jelenlévők mindannyian tudják – teljesen sajá-
tos missziós feladata van az iskolarendszerben. A fiatalok, a nem művészeti iskolákban 
egyfajta lazasággal viszonyulnak a rajztanuláshoz, egyfajta megkönnyebbültséggel ve-
szik általában a rajzórákat. Ez az az óra, ahol felszabadultnak kell és lehet lenni – sze-
rintem épp ez az a körülmény, amely eleve kiemeli a rajzolás szépségét és örömét. A 
fegyelem a művek kivitelezéséhez szükséges, de a tanár egy oldottabb környezetben, 
egy oldottabb hangulatban kitűnő rajzórát tarthat. Ilyen atmoszférában lehet „beoltani” 
a szó legszorosabb értelmében gyermeket, fiatalt a rajzolás – és kitágítom -, az alkotás, 
a valamit létrehozás szépségébe. 
Külön öröm, hogy a diáktárlat nyitása, díjátadása, annak megtekintési lehetősége egy-
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beépül a „Közreműködés a köznevelés megújításában” című szakértői konferenciával, 
mert én úgy hiszem – és örülök, hogy a szervezők is így gondolják –, hogy az igényes 
rajzpedagógia, az igényes rajzkultúra igenis része a köznevelésnek, annak megújításá-
ban pedig mindenképpen nagy szerepet kell kapjon. Ezt ez a mai kiállítás is bizonyítja.”

Támogatói vagyunk Komiszár János „Szóla” paraván, az Újra „szóla” paraván, a Deb-
receni paraván, a Cívis paraván, a Szirmok csókolóznak, a Színes paletta és a Délibáb 
színei köteteinek. Irodáinkban a nyugodt munkavégzést, a mindig vidám hangulatot 
azok a képek is segítik, melyek egy-egy műterem látogatás alkalmával nyerték el tetszé-
sünket, s kerültek közel hozzánk. Immár egy valóságos kis állandó tárlat képei vesznek 
körül minket. 

2005. őszén megjelentettük HEJ, DEBRECEN ... című kötetünket Komiszár János fes-
tőművész grafikáival és az általa válogatott debreceni kötődésű versekkel. A művész 
grafikáit azok közül az alkotások közül választottuk a kötetbe, amelyek a közoktatási és 
a felnőttképzési konferenciák kiadványkötetének illusztrációjául is szolgálnak 1999 óta, 
s az irodánk folyosóján található állandó tárlat kedvelt darabjai. Dr. Vitéz Ferenc (PhD) 
főiskolai docens, költő, művészeti író írja a kötet bevezetőjében: „Bár a természetnek, a 
tájnak, a környezetnek, az épített motívumoknak nincsen úgymond direkt lelkiállapo-
ta, vidámságát, örömeit, jó kedélyét, gazdagságát, nyugalmát és titokkal teli izgatottsá-
gát azonnal felfedezzük, ha előbb magunkat is azzá tesszük: érzékennyé és erővel telivé, 
értéket féltően is örömössé, mint amilyenné Komiszár János teremti a képeit.”

2007-ben felfrissítettük a HEJ, DEBRECEN-t, s megjelentettük az Ígéret városa c. újabb 
grafikai kötetünket, melyhez szintén Vitéz Ferenc írt bevezetőt: „Bár a természetnek, a 
tájnak, a környezetnek, az épített motívumoknak nincsen úgymond direkt lelkiállapo-
ta, vidámságát, örömeit, jó kedélyét, gazdagságát, nyugalmát és titokkal teli izgatottsá-
gát azonnal felfedezzük, ha előbb magunkat is azzá tesszük: érzékennyé és erővel telivé, 
értéket féltően is örömössé, mint amilyenné Komiszár János teremti a képeit.”
„A könyv címe Szabó Lőrinc Az ígéret városa című versére asszociáltat, melyben a köl-
tő Debrecenbe kerüléséről ír: „S amellett vonzott a városi rang, /egy-egy szó is, hogy 
Rákóczi-harang, /Nagytemplom, Nagyerdő…/Ez a város csudákat igért”. A válogatást 
szerkesztő festőművész annak bizonyságát is adta, hogy jó érzékkel talál rá a kortárs és 
klasszikus költői termések közül azokra a művekre – tizenhét költő huszonhét versét 
olvashatjuk a kötetben –, amelyek a poézis eszközeivel, láttató erejével árnyalják tovább 
a város karakterét.”
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2011-ben jelentettük meg Komiszár János grafikai munkásságának összefoglaló kötetét, 
mely érdekes olvasmánya lehet a képzőművészet fekete-fehér technikáit szerető, s arra 
éhes olvasónak – mint amilyenek mi is vagyunk. 

Fontosnak tartjuk a szakmai programokat színvonalas kulturális és szabadidős tevé-
kenységekkel színesíteni konferenciáinkon és egyéb rendezvényeinken. Elsősorban 
szűkebb lakóhelyünk, a megye, a régió, a határontúli magyar, és országosan is elismert 
művészek, tehetséges diákok bemutatkozását segítjük. 

Művészetpártoló tevékenységünk szerteágazó. Mindezt azért tesszük, hogy Dr. Ujváry 
Zoltán professzor emeritus szavaival élve „az alkotók alázatos és felszabadult, fegyel-
mezett és teremtő módon munkálkodhassanak. Hiszen a művész látomása mindig egy 
szebb, egy jobb világra vonatkozik, és azért alkot, hogy szebbé, jobbá tegye világunkat. 
Egy jó műalkotásnak erkölcsi tetté kell válnia. Mert nemcsak szebbé teszi a környeze-
tünket, hanem a lelkünket és a gondolatunkat is szebbé formálja.”
Kónyáné Tóth Mária
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