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 ÁRPÁD BÉNYI

ALBERT BODROGI

V priestoroch Mestskej galérie Zlatý býk 

zorganizoval maďarský partner -  

mesto Satoraljaujhely, vďaka projektu 

„Umením  búrame hranice“  výstavu 

svojich domácich maďarských autorov: 

    

  Albert  Bodrogi  -  d ie la  Alberta  Bodrogiho 
zo Sátoraljaújhely vyjadrujú živosť a vibrácie súčasnos� 
s opakujúcimi sa znakmi a symbolmi. Niektoré z jeho 
obrazov vyjadrujú chaos, v ktorom cí�ť akýsi „pocit 
bezpečia“, keďže pritom akoby hľadal poriadok. 
Takýmto spôsobom sa vyjadrí myšlienka, ktorá hľadá 
jasnejšiu harmóniu. Mo�vy objavujúce sa na obrazoch 
menia svoj tvar krok po kroku, aby sa neskôr 
znovuzrodili v podobe plas�ky - organické pokračovanie 
jeho sklenených plas�k. V sklárni Vásárosnamény, kde 
pôsobil ako dizajnér, jeho sklo bolo spočiatku fúkané 
a tvarované, ale neskôr tvoril svoje diela výlučne vo 
farbených alebo farebných vitrážach alebo technikou 
Tiffany. Jednou z jeho veľkých prác bola sklenená 
intarzia pre kostolík v Bózsave. Od roku 1996 vedie 
výtvarný ateliér v Kultúrnom centre Kossutha Lajosa 
v Sátoraljaújhely, odkiaľ sa niekoľko jeho žiakov 
venovalo umeniu profesionálne.

 Árpád Bényi (1931 Dicsőszentmárton - 2006 Debrecín) 
študoval maľbu na učiteľskom ústave v Szegede ako žiak Lászlóa 
Vinklera. V roku 1956 sa jedna z jeho drevorezieb prezentovala 
na plagáte, za čo bol odsúdený na štyri roky väzenia. Študoval 
vo Viedni, Paríži, Berlíne, Drážďanoch a Moskve. Bol súčasťou 
viacerých medzinárodných umeleckých spolkov. Dvanásť rokov 
bol vedúcim oddelenia kreslenia v Nyíregyháze, neskôr pracoval 
v Debrecíne. 

Nepretržite sa zúčastňoval okresných, národných a medzinárodných výstav. 
Jeho námety boli rozmanité: zá�šia, krajinky, portréty na dreve alebo na plátne. 
Z grafických techník obľuboval lept, papier a drevorezby. Jeho diela boli ocenené 
mnohými cenami. Zomrel v Debrecíne v roku 2006. Mesto Sátoraljaújhely 
usporiadalo v roku 1983 jeho samostatnú výstavu.

 Árpád Bényi - maliar 

 Bodrogi Albert - umelecký sklár, maliar 

 László Égerházi - rezbár 

 Gábor Juhász - maliar 

 Zsigmond Karsai - maliar

 Géza Lavotha - maliar, drevorezbár 

 Ágnes Máger - maliarka

 Miklós Mazsaroff - maliar 

 Edit Morelli - enamelistka 

 János Pető - maliar 

 Pál Schweitzer - učiteľ umenia

 János Szabó - maliar

 Tibor Tenkács - maliar

 Balázs Tepliczky - maliarka 

 Judit Zsin - sochárka



   László Égerházi je sochár, drevorezbár samouk. 
Nemal žiadnych učiteľov, ale našiel si svoj štýl 
v neskororenesančných formách a farbách jeho 
predkov, transylvánskych sochárov skrz svoje
inš�nkty. Jeho diela sú zároveň rus�kálne 
a sakrálne, ba až magické. Od nekonečných 
priestorov svojich raných diel sa pred desia�mi 
rokmi nakoniec presunul a vstúpil do pozemského 
sveta svojich predkov (Fejedelmek, címerek, 
Egerháziak exhibi�on,  Debrecen,  2017). 
V posledných rokoch sa jeho umenie ešte viac 
priblížilo nášmu každodennému svetu, pretože nás 
obdarúva jedinečným umeleckým mo�vom relikvií 
z minulos�. Openwork kovové ozdoby v jeho 
posledných dielach ospevujú ručnú prácu  jej
partnerky Evy Rózsovej, kedže ona sa venuje 
prevažne vyfarbovaniu. Jeho krea�vna tvorba 
vyžaruje starodávnu silu, ktorá sa dnes u umelcov 
vyskytuje len zriedka.
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LÁSZLÓ EGERHÁZI GÁBOR JUHÁSZ
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ZSIGMOND KARSAI

   Lavotha Géza (1926 Erdőbénye - 1999 Sárospatak) 
maliar, rezbár. Študoval na učiteľskom ústave 
v Sárospataku a neskôr na učiteľskom ústave v Egeri. 
Vyštudoval za učiteľa zemepisu a potom študoval 
etnografiu, pretože sa zaujímal o všetky „dôležité veci“  
na svete. Bol zakladateľom Malej galérie Erdőbénye, 
prvej vidieckej zbierky v krajine. Angažoval sa 
vo v iacerých oblas�ach umenia:  produkoval
fotografie, maľby, linoryty, drevorezby, medené 
reliéfy a plas�ky. Bol �ež spisovateľom a novinárom, 
ktorý často zdieľal svoje myšlienky s verejnosťou. 
Vyrobil mnoho sôch z dreva a kameňa, najmä sochy 
historických osobnos�.

LAVOTHA GÉZA

   Zsigmond Karsai (1920 Lőrincréve - 2011 Pécel) 
maďarský maliar a ľudový umelec z Transylvánie. 
Bol výraznou osobnosťou ľudového tanca 
s mimoriadne bohatým tanečným repertoárom. 
Najprv prišiel do ClujNapoca, potom na jeseň 
v roku 1943 do Budapeš�, kde šíril a vyučoval 
lőrincréveské tance, piesne a tradície. Tance 
a piesne Lőrincrève, ktoré zachoval, prezentoval na 
tradičných fes�valoch a tanečných poduja�ach. 
Rovnako ich učil aj na kurzoch. Jeho tance sa 
prebrali do choreografií mnohých súborov vrátane 
Maďarskej štátnej ľudovej skupiny a Mojsejevovej 
skupiny. V roku 1962 mu bol udelený �tul majstra 
ľudového umenia. Bol vymenovaný za riaditeľa 
Kultúrneho centra Szemere Pála v Pécsi a do roku 
1981 bol členom �mu výtvarného umenia 
na Inš�túte ľudového umenia. Naučil sa základy 
maliarstva u Sándora Zsolnaya a potom študoval 
na Vysokej škole výtvarných umení, kde ho učil 
Rezső Burghardt, Gyula Pap, Róbert Berény 
a Bertalan Pór. Považoval sa za maliara, ktorý bol 
predovšetkým naturalistom, inšpirovaný ľudovými 
tradíciami a prírodou svojej rodnej zeme 
a tokajského regiónu. Dve dekády bol jedným 
z lídrov Združenia tokajských umelcov.
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  Ágnes Máger, maliarka, nastúpila v roku 1967 

na Maďarskú akadémiu výtvarných umení, kde študovala 

u Simona Sarkantyúa a Endreho Domanovszkého. 

Štúdium ukončila v roku 1971 a v súčasnos� žije a pracuje 

vo Felsőzsolca. Od začiatku svojej kariéry sa intenzívne 

zúčastňovala výstav a získala množstvo umeleckých 

ocenení. Jej obrazy sa vyznačujú farebnosťou a odrážajú 

prácu so svetlom. Jej obrazy evokujú magické pocity 

a pocity snenia. Okrem maľovania, pracuje ako scénická 

a kostýmová návrhárka. Významné sú aj jej duchovné 

a sochárske diela. 

ÁGNES MÁGER

MIKLÓS MAZSAROFF
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EDIT MORELLI

JÁNOS PETŐ

János Pető (1940 Mezőkövesd - 2009 Miskolc) maliar, grafik. Študoval 

na  Akadémií výtvarných umení v Budapeš�. Jeho majstrami boli Géza Fónyi, 

Jenő Basrcsay a Sándor Ék. Od roku 1964 pôsobil ako učiteľ kreslenia 

v Mezőkövesde. V roku 1970 sa presťahoval do Miskolca. Bol pravidelným 

účastníkom umeleckého tábora v Kecskeméte a pôsobil aj ako ilustrátor. 

V 80-tych rokoch pracoval v Grafickej dielni v Pécsi. 

Edit Morelli, maliarka a enamelistka, sa narodila v Budapeš� v roku 1940. 

Vyštudovala Strednú umeleckú školu v Budapeš� v roku 1958. Jej učiteľmi boli 

Gyula Xantus a Mihály Kátai. Neskôr študovala umenie na škole, ktorú viedol 

Gyula Xantus. Rovnako za svojho učiteľa považuje aj Ervina Tamáss. Lákal ju žáner 

starodávnej tradície, jeho všestrannosť a široké uplatnenie a odvtedy sa venuje 

len enamelu a hľadá nové individuálne spôsoby práce v spojení s prírodou. Viedla 

letné enamelové umelecké tábory v  Tvorivom dome v Nyíregyháze. Prezentuje 

svoje práce na vlastných aj spoločných výstavách. Jej práce nájdeme v maďarskej 

Národnej galérií, v Déri múzeu v Debrecíne a v kolekcii Medzinárodnej enamelo-

vej umeleckej dielni v Kecskeméte.

Vystavoval v Sále umenia, v maďarskej Národnej 

galérií, v Debrecíne a v Miskolci. Jeho práce 

nájdeme vo verejných aj súkromných zbierkach 

v Maďarsku aj v zahraničí.

PÁL SCHWEITZER

   Pál Schweitzer, výtvarný umelec-učiteľ (1934 Rimóc - 2015 Sátoraljaúj-

hely). Vyučoval kresbu a geografiu v Sátoraljaújhelyi až do odchodu 

do dôchodku. Intenzívnejší kontakt s umenímzačal v 80. rokoch 

20. storočia, kde sa zúčastnil Tvorivého krúžku zemplínskych učiteľov 

kreslenia. Väčšina jeho diel vznikla počas letných táborov. Hoci bol skôr 

grafický „typ“. Keď sa zatúlal do skutočného sveta farieb, jeho diela sa 

snažili zobraziť priestor, vzdialenosť a vzdialenosť v línii a farbe. Ry�na 

linolea bola v jeho grafikách najdominantnejšia a snažila sa vyjadriť jeho 

posolstvo cez kontrast bielej a čiernej, ale snažil sa aj o vyjadrenie priesto-

ru a vzdialenos�. Našiel svoj vlastný spôsob vyjadrovania. Rozrástla sa 

jeho škála tvarov, jeho technika bola sofis�kovanejšia a jeho námet 

expandoval. Vo svojej dielni vyprodukoval širokú škálu diel: kresby 

uhlíkom, linoryty a olejomaľby.
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   János Szabó, maliar, grafik a tapisérista, 

š t u d o va l  n a  M a ď a rs ke j  a ka d é m i í 

výtvarných umení od roku 1967, kde 

študoval u Györgya Kádára, Györgyho 

Konecsni a Jenő Barcsay. V rokoch 1967-70 

absolvoval magisterské štúdium na Maďar-

skej akadémia výtvarných umení. Získal 

Derkovitsovo š�pendium a od roku 1968 

pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvar-

ných umení v Belehrade. Od 1972 bol 

odborným asistentom na Maďarskej 

akadémii úžitkových umení, od 1982-90 

bol pomocným učiteľom. Jeho figurálna 

maľba, založená na expresívnej sile farieb, 

sa snaží premeniť ľudský obsah našej doby 

do obrazov. Posolstvo jeho obrazov 

nevysvitne naraz, ale emocionálne zážitky, 

ktoré sa snaží vyjadriť, sú zhrnuté v kon�-

nuálnej vízii. Vizuálne zážitky zachytáva po 

kúskoch, niekedy v abstrakcii, a výslednú 

víziu zvýrazní s použi�m farieb a rôznych 

techník.

JÁNOS SZABÓ TIBOR TENKÁCS

   Tibor Tenkács (1913 Budapešť - 1998 Tokaj) 

maliar, grafik. Po štúdiáchu Istvána Szőnyiho, 

študoval v rokoch 1933 – 1938 na Vysokej škole 

výtvarných umení, kde bol jeden rok aj asistent 

učiteľa. Podieľal sa na práci a organizácii viace-

rých umeleckých táborov, najvýznamnejší bol ten 

na Tokaji. Vystavoval na svojich vlastných aj 

spoločných výstavách. Veľmi dlhý čas sa zaujímal 

len o pastely, akvarely, linoryty a až v polovičke 

70-tych rokov začal s olejomaľbou. Od roku 1948 

žil na Tokaji, kde ústrednými mo�vmi jeho práce 

boli  krajinka a život miestnych ľudí.  Až 

do dôchodku pôsobil ako učiteľ kreslenia. Mnohé 

z jeho prác sa nachádzajú v maďarskej Národnej 

galér i í ,  v  Alber�ne vo Viedni ,  Miskolc i 

a na Tokaji.



   Balázs Tepliczky sa narodil 9. decembra 1986 v Sátoraljaúj-

helyi. Odmalička rád kreslil, keďže jeho obľúbenou činnosťou 

bolo vytváranie farebných „čmáraníc“ už v škôlke. Veľmi rád 

kreslil fixami a farebnými ceruzkami, ale neodolal ani 

vodovým farbám. Počas základnej školy veľa kreslil a vyhrával 

rôzne súťaže. Potom na istý čas kresbu vystriedala 

drevorezba. Vyrezal a robil drobné plas�ky a drevorezby, ktoré 

jeho rodina, priatelia a známi hodno�li ako celkom dobré. 

Ku kresleniu sa vrá�l na strednej škole, kde ďalej rozvíjal svoje 

zručnos� na kurze kreslenia pod dozorom umelca. Študoval 

na Vysokej škole umenia a vizuálnej komunikácie 

v Nyíregyháze.

BALÁZS TEPLICZKY
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JUDIT ZSIN

   Judit Zsin, sochárka, sa narodila v Budapeš� v roku 1957. Jej pedagógmi 

na Maďarskej akadémii výtvarných umení boli Tamás Vigh a Miklós Borsos. 

Získala množstvo národných a medzinárodných ocenení. Od roku 1992 

je učiteľkou na Vysokej škole výtvarných a úžitkových umení v Budapeš�. 

Jej portréty sú vynikajúco charakterizované. Vo svojich malých plas�kách 

skúma vzťah medzi prírodným a vybudovaným priestorom a človekom, 

zaoberá sa biblickými, historickými, etnografickými a urbanis�ckými 

témami. Jej sochy, mince a portréty sú robené najmä technikou waxcas�ng 

(odlievanie vosku). V roku 1988 sa v galérii Kultúrneho centra Kossutha 

Lajosa v Sátoraljaújhelyi konala jej samostatná výstava.
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