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(EZüst cyörgy: Önarckép helyett, l992)

Eziisí György l935-ben született Békéscsabdn, l953-ban kezdte meg felsőfokú

tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán, Egy év után képzéséta budapesti Pedagógiai, majd az egri Tanárképző Főiskolán fejezte be ]akuba |ános

vezetésével l 957-ben, Tanul mányait a Képzőművészeti Főiskolán egészítette ki, ahol l97l-ben diplomázotí. 1959 óta kiállító művész, Életee]ső harmincöt esztendeiét szülővárosában éIte, l97l-től fővárosi lakos. EZ a tény
azonban sem emberi magatartásában, sem művészetében nem jelentett
töíést, Ezüst György lényénekalapja a hűség, a ragaszkodás bizonyos etikai-érzelmi konvenciókhoz, Az ősök, a származás, a család tisztelete, A ragaszkodás mindahhoz, amit éIete első éltizedeiben kapott szüleitől, nagySZüleitől, tanároktól, barátoktól, a táitól, a földtől; mindattól, ami érze]mileg lényegében meghatározó, Ezért következetes művészete, még ha alko_
tói invenciója többször csábította is stiláris kiránduIásokra, S mint ahogy
vallia: ,,. -.pór éves kalandjaim az izmusohkal rendre visszatír(tettek a szülfiöld neqterméhenaítő, elkötelezett, tradkiószabta vildqdba". Óseit íórök utáni bete]epítési hullám sodorta a Felvidékről a viharsarki régióba, Ezüst Cyörgy féltve vigyázza
nagyapja kézzel írott szlovák rigmuSait bőrkötéSes, rézveretes, kapcsos ima,
könyvében,

A felvidéki szlovák telepesek több hu]lámban érkeztek, s megtelepedésüket különösen segítette a Harruct<ern család, Ezüst György családja is
ekkor telepedett meg a Harruckern birtokon, A művész büszke sz]ovák
származására, mai napig kutatia-őrZi családjának hagyományait:,,E4UsZ?r
a Felvidóken jánla - meséli egy l997-es tévéinterjúban- rábukkantam eqq

Sztriebrnl nevíífalura, talán onnan valók vaggunk, ugqanis apai n?vem: Sztrieblrru)
- ami szlováhul ezüstijt ielent, A2 én őseim nagqon réOen telepedtek le a Felvidékrű az
Alföld béftéscsabai vidékére, az 1700-as években keresteh itt jó földet
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Felhívjuk Olvasóink
figyelmét,
hogy szerkesztőségünk
elköltözött.
Olvasóink a megadott
postacímen,
telefon- és fax számon,
valamint E-mail-en
tudnak elérni minket.
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Apám á6 lett, mesterember, angám pedig varrónő, A naOaapdm a vasútnáI
dolqozott,
ami rendkívül úri d0l0g volt. De azért abban a körnaezetben ó'k sem tudlak elszakadni
a földtű, hiszen földet műveltek, herteket művelteh, kis föIddarabkáik

dig termeltek valamit, állatoh voltah hörülöttük,

voltak, ahol min-

lovak voltak, diszllódlések voltahMinden a földhöz tapadt, a föIddel való gondolkod,áshoz - - - Ebben vannak az én qLjö-

ftereim

Nyomdai munkálatok,

öröm..."

ís _ _."

EZüst György művészeténekinspiratíV közege a múlt, NemCSak Saját
megélt tapasztaIatai, de szüleinek, nagyszüleinek valamilyen formában
reá, kései örökösíe hagyományozódott emlékezete is, Megtaláljuk a paraszti munka, az alföldi vidék, a föld. a tanyák többé-kevéSbéátírt képi
megjelenésétművészetében, hol reálisabb, hol elvontabb, szürreá]is képi köZelítésben. Figurális műveit a látványrealizmustó] a szimbolikusszürreális képi kifeiezésig, ,,kvázi" nonfiguratív munkáit pedig a lírai
absztrakttól a geometrikuS-kubisztikus irányzatokig láthatóan termékenyítettékaz izmusok, Pályája során festményein keverednek, sajátos
Ezüst-stílussá érle]ődnek a ,,klasszikus stílusiegyek, olyan remekeket teremtve, mint például portréi kózöíí a Tóth Menyhért, a Falud,4 Cyórgy, a
Süií András,
Ezüst György nemcsak fest, rajzol, de kritikákat ír, kiá]lításokat szervez,
tanít, Képeinek határainkon kívü]i elismerése példázza, hogy a művészet
nyelve inteínacioná]is, Hogy a művész hamarabb talál rá földralzi tálegységeket, egymástól távolabb é]ő embereket, gazdasági, humánus érdekeket
összekapcsoló kommunikációs hangra, mint a tudósok, politikusok, Hogy a
művész tevékenysége híd, amelyen át az emberek egymáshoz találnak,
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