
Az emberi szolidaritás tanúi

- képzőművészek a nagy háborúról -
- Gyóni Géza Emlékév 2017 -

Juhász Gyula írta Gyóni Gézáról: „1914-ben a háború
költőjeként indult a lengyel mezőkre, 1917 nyarán,
mint a nemzeti demokrácia és az emberi szolidaritás
vértanúja esett el...” Gyóni Géza háborús szenvedést
bemutató verseinek univerzális üzenete van, mert
a szenvedés hangja minden nyelven egyformán
érthető. Mint ahogyan minden nyelven érthetőek
azon festőművészek alkotásai is, akik mint hadi-
tudósítók a háborút dicsőíteni indultak a csata-
terekre, és akiket a háború – úgy, mint Gyóni Gézát
– végérvényesen megváltoztatott.

A nagyközönség utoljára a száz évvel ezelőtti hadi-
kiállításokon láthatta egyben ezeket a műveket,
amiket a magyar alkotók a háború apropóján
készítettek. Az elmúlt évszázadban további nemzeti
tragédiák rakódtak az első világháború emlé-
kezetére. Ezért is fontos, hogy az első világégés
százéves évfordulóin (2014-18) újra és újra ráirányítsuk
figyelmünket az akkori eseményekre.

A világháborút hivatalból megörökítő művészek
egyéni alkotásai egyfajta mikro történetekké állnak
össze, amiket kiállításunk befogadható tömörséggel
mutat be. Barta Ernő, Bardócz Árpád, Lénárd Róbert,
Bató József és Pór Bertalan magyar festők mellett
Luigi Kasimir-Hoernes Podolien és Ferdinand
Pamberger osztrák festők műveire is kiterjed a kiállítá-
son bemutatott művészek sora, mint ahogyan
a magyar katonák is másnemzetiségű társaikkal
együtt éltek és haltak. A tárlókban további művészek
alkotásait láthatjuk.

Az alkotások azért is izgalmasak, mert a világháború
korszaka, a művészet nagy átalakulását, a hagyo-
mányos festészet felbomlását, az izmusok meg-
jelenését hozták magukkal. A háború véget ért,
ahogy véget ért a történelmi Magyarország is.
A háború művészi megörökítői is örök álmukat
alusszák, de a háború és az ebből fakadó emberi
szenvedés általános tragédiájának művészi
megközelítései máig Gyóni Gézáról tanulságosak
maradnak mind a szakértők, mind a laikus
érdeklődők számára.

Dr. Szabó József János, hadtörténész
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Kiállítás a Kossuth Ház Galériában
2017. január 21. – február 24.

Gyóni Géza (1884 - 1917)



Dabas Város Önkormányzata, 
a Kossuth Művelődési Központ és a 

Galéria Alapítvány 
tisztelettel meghívja Önt, 

családját, barátait
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címmel, a Magyar Kultúra Napján, 
Gyóni Géza halálának 100. évfordulója 

alkalmából megrendezésre kerülő 
kiállítás megnyitójára

Időpont:
2017. január 21. (szombat), 11 óra

Helyszín:
Kossuth Ház Galéria és

Kerekes László Alkotóház
(Dabas, Kossuth László u. 19.)

A tárlat anyaga báró 
Sternegg-Günther Ferenc hagyatéka, 

Zlinszky család bocsátotta a 
szervezők rendelkezésére.

A kiállításon a Kerekes László Alkotókör
Gyóni Géza versillusztrációi szerepelnek.

A Gyóni Géza Emlékév fővédnöke:
Prof. Dr. habil Szakály Sándor,

a Veritas Történetkutató Intézet
főigazgatója

Program:

Himnusz

A vendégeket köszönti:
Kőszegi Zoltán polgármester

Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva
díj átadása

A kiállítást megnyitja:
Keserű Katalin

Széchenyi-díjas művészettörténész, 
az ELTE Művészettörténeti Tanszékének

professor emeritusa, a Magyar Művészeti
Akadémia tagja

(egyeztetés folyamatban)

A műsorban közreműködik:
a Divertimento Vonósnégyes

A kiállítás létrehozásának és 
vándoroltatásának támogatója:

A Gyóni Géza Emlékév társrendezője:
a Szózat Keresztény Konzervatív

Irodalmi Lap

A kiállítás szakértője:
Dr. Szabó József János hadtörténész

A kiállítás rendezői:
Tapodi Katalin igazgató és

Dágány Józsefné művelődésszervező

Címoldal: Kerekes László grafikusművész munkája

A kiállítás megtekinthető:
hétfő és péntek 13–17, kedd-csütörtök 9-17 óráig,

hétvégén: előre egyeztetett időpontban
(telefon: 29/362-545, 06-30/534-11-38)
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