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1.AJAVASLAlTEVÓ ADATAI
1.A javaslatot benyújtó (személyi intézmény / szervezet / vállalkozás) neve:

Csengei Ágota

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Csengei Ágota
Levelezési cím: Keszthely, Kossuth Lajos u. 28.
Telefonszám: 83/515-255
E-mail cím:csengei.agota@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉKADAT Al

1.A nemzeti érték megnevezése
KÁROLY GYULA FESTÖMŰVÉSZ ÉS ALKOTÁSAI

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
A teljesség nélkül a következö településeken találhatók freskói: Balatonakali (1935),

Dörgicse (1936,1939), Garabonc (1965), Cserszeg (1967), Zalavár (1971) stb. Templomi oltárképei:
Vöröstó, Zalaszántó, Tótszentmárton stb. Művei, festményei Európa sok országába és a tengeren
túlra is elkerültek.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Károly Gyula 1910. január 22-én született Keszthelyen. "Apja Károly Gusztáv temetkezési
vállalkozó és műbútorasztalos. Szülővárosában járt gimnáziumba. Szerzetesnek készült, de a
festészet iránti szenvedélye miatt 1933-ban beiratkozott a Képzőművészeti Akadémiára, ahol festő
szakon 1939-ben szerzett diplomát. Egy ideig a fővárosban arcképfestésből tartotta el magát, 1944-
ben hazatért Keszthelyre és haláláig ott élt. Munkásságában mély vallásossága a meghatározó, a
római iskolát, a vallásos alapokra épülő klasszicizáló, historizáló, tiszta formai megoldásokra
törekvő irányzatát követte. Első templomi freskóit még főiskolás korában készítette. 1944-1954
között elsősorban restaurálással foglalkozott, oltárképeket és faragványokat javított. 1954-ben
kapott megbízást a szentkúti búcsújáró kápolna, majd a jásdi plébániatemplom freskóira. Számtalan
freskó, oltárkép, vászonra festett nagyméretű kompozíció került ki keze alól. A hetvenes évek
elejétől elsősorban műtermében dolgozott. Hagyományos polgári műfaj darabjai: portrék,
csendéletek, tájképek, zsánerek, néhány templomi munka vázlata maradt az utókorra. Tájképei
elsősorban a Balatonhoz kapcsolódnak, arcképei főleg karakter-portrék. Budapesten (Magyar
Nemzeti Galéria, 1991.) és Keszthelyen (Mosóház Galéria, 2004.) volt kiállítása."
2016. szeptember 24. - december 31. között a keszthelyi Balatoni Múzeumban "In memoriam
Károly Gyula" címmel volt kiállítása.



6. Indoklás az értéktárba törtértő felvétel mellett
A keszthelyi születésű Károly Gyula festőművész korának egyik legjobb freskó és

templomi oltárkép festője volt. Művészetét mélyen ihletett vallásosság jellemezte. Nagyszerű
portrékat, tájképeket és csendéleteket alkotott. Munkásságával Keszthely várost is gazdagítja.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

http://www.ekmk.hu/lexikon/ talalatok3.php?beture=K%C3 %81ROLY%20Gyu1a
Kostyál László: Károly Gyula emlékezete. Zalaegerszeg, 1995.
http://balatonimuzeum.hu/muzeumlatogatas/hirek/item/1042-in-memoriam-karoly-
gyula-kiallitas-megnyitoja

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

Ill. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:
- A képeket Sámel József készítette
- "In memoriam Károly Gyula" kiállítás megnyitó

2. A Htv. 1. § (1)bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek: Dr. Petánovics Katalin ny. ethnographus levele

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat:

Sámel József hozzájáruló nyilatkozata.





In memoriam Károly Gyula kiállítás megnyitója http://ba\atonimuzewn.hularchivumlitemll042-in-memoriam-~

In memoriam Károly Gyula kiállítás
megnyitója

A Balatoni Múzeum tisztelettel meghívja 2016. szeptember 24-én 16.00
órára az In memoriam Károly Gyula című időszaki kiállítás
megnyitójára.

A tárlaton bemutat juk Károly Gyula festöművész munkásságát, valamint a MŰSZAK Károly Gyula

tiszteletére rendezett VI. Cserszegtomaji Nemzetközi Művésztelepének alkotásait.

Köszöntöt mond:

RUZSICS FERENC

Keszthely város polgármestere

A vendégeket köszönti:

HAVASI BALlNT

a Balatoni Múzeum igazgatója

A kiállítást megnyitja:

Dr. KOSTY ÁL LÁSZLÓ

művészettörténész

A művészre visszaemlékezik:

Dr. PETÁNC)VICS KATALIN

Közreműködik:

Festetics György Zeneiskola tanárai és diákjai

A kiállítás december 3-ig látogatható.



KÁROLYGYULA FESTŐMŰVÉSZ

(1910. JAN. 22. -1989. FEBR. 13.)

Károly Gyula Károly Gusztáv műbútorasztalos hét gyermeke közül hatodikként látta meg a
napvilágot. A keszthelyi premontrei gimnáziumban érettségizett, ahol felfigyeltek rajzkészségére és
gyönyörű énekhangjára. Sokirányú tehetsége ellenére a művészpálya helyett mégis a szerzetesi élet
vonzotta. Előbb a premontrei, majd a karmelita rendbe jelentkezett, de felszentelésére művészi
kvalitásai miatt mégsem került sor. Ennek ellenére egész életét és művészetét a mély hit és az egyház
szolgálata hatotta áto
A Képzőművészeti Főiskolát 1933-ban kezdte, és az 1936-37-es tanév kihagyása után 1939-ben
diplomázott festő szakon. Ezután néhány évig a fővárosban arcképfestésből tartotta fönn magát,
azonban a háborús évek nem kedveztek a művészeteknek, emiatt 1944-ben Keszthelyre költözött,
és itt is maradt haláláig.
Művészetén három hatás érződik: főiskolai tanárai Kandó László és Nagy Sándor felfogása; a
harmincas években jelentős szerepet játszó római iskola; és mély meggyőződéssel átszőtt vallásos
világképe.
A háborús évek elmúltával a Veszprémi Egyházmegye karolta fel és látta el munkával. Eleinte főként a
templomok oltárképeinek restaurálásával foglalkozott, de sokat dolgozott a püspöki képtár
gyűjteményének karbantartásával is.
Első templomi freskóit még főiskolás korában készítette Dörgicsén és Balatonakaliban, s csak az
1950-es évek közepétől kaphatott megbízást templomok kifestésére és nagyméretű oltárképek
alkotására. Több mint két évtizedig dolgozott fáradhatatlanul a magas állványokon a Veszprémi
Egyházmegye területén. A teljesség igénye nélkül a következő településeken találhatók a freskói:
Balatonakali (1935), Dörgicse(1936, 1939), Jásd Szentkút (1954), Jásd (1957), Püspökmolnári (1964),
Garabonc (1965), Vörcsökpuszta (1966-67), Cserszeg(1967), Zalamerenye (1968), Zalavár (1971),
Zákánytelep (1970-es évek eleje), Veszprém Szt. László templom(7), Bakonyoszlop (7) stb.
Templomi oltárképek: Vöröstó, Somogybükkösd, Barnag, Szápár, Külsővat, Mersevát, Zalaszántó,
Csatka, Őrtilos, Tótszentmárton stb.
Ha otthonában tartózkodott, a korai szentmiséről hazajövet már fogta is ecsetjeit, palettáját és
festett: portrékat, tájképeket, csendéleteket.
Zárkózott életvitele és vallásos világnézete miatt nem vett - nem vehetett - részt az akkori hivatalos
művészeti szervezetekben, és ezért mintegy önkéntes száműzetésbe vonult. Ha a nagyközönség nem
is ismerte, de ismerte és tisztelte városa, egyházmegyéje és számos külföldre szakadt barátja. Rajtuk
keresztül művei Európa sok országába és a tengeren túlra is elkerültek.
Posztumusz kiállítása volt a Balatoni Múzeumban és Kiskeszthelyen, ahol utcanév is őrzi emlékét. A
Balatoni Múzeum kertjében látható bronz portréja, Farkas Ferenc szobrászművész alkotása.
Haláláig megőrizte mozgékonyságát, munkakedvét és zeneszeretetét. Gyermekkorától állandó
szereplője volt a templomi koncerteknek, s a kármelita templomban évtizedeken át az ő hangján
szólt a hívekhez a passió evangélistája.
Kostyál László művészettörténész "Károly Gyula emlékezete" címmel rövid összefoglalást írt
művészetéről, főként vallásos tevékenységére figyelve. Összefoglalásomban e dolgozatra és
személyes ismereteimre támaszkodtam.
A fentiek - úgy vélem - kellőképpen alátámasztják , hogy Károly Gyula festőművésznek helye van a
Keszthelyi Települési Értéktárban.

Keszthely, 2015. szeptember 24. r~viD-JIc~
(Dr. Petánovics Katalin)

ny. ethnographus
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