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900' december 9 én szÜle
telt o Tolno megyei Kotolinpusz1ón' Kisgyermek korótól
Íel1űni kúlÖnleges Íojztehei_
sége' Szenvedélyes megÍigyelo]e Volt o2 Óllotoknok és
emlékezeÍ Utón egyre ]obb
Íojzokot készített.A nyugodt,
szép kÖrnyezet, o kostélyl

pork.
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Tolno, IVAG-HóZ
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Szekszórd, PTE lllyés Gyu]o Kor
ÍVegnyitjo: ifj' Schell JóZseÍ

'srte

Tomós

lermészet irónÍi vonzolmót
egyÍe Íokozto' A VodÓszot
utóni érdeklődése is korón Íeléledt'Borólsógo mór
ebben oZ időben kiolokult szóchenyi Zsigmonddol, o
későbbi vodószoli íróvol o szÜlők jó kopcsololo révén'fu
érettségiVizsgót o szekszórdi gimnóZiumb'on tetle le,
oddig mogóntonüló volt' A lr4ezőgozdosógi Akodémio
elvégzéseUtón ]923Jól o csolÓdi birtok irónyítósóVol
foglolkozott, míg szoL'odide]ében tovoL'bro is o
vodószot és onnok művészi óbrózolóso volt o Íő
kedvtelése' Egy éVet tonult mogónionulóként szőnyi
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Golério

i;lt;lts, 30'

Dr' Koncz lsivón vodósz, vodÓszot] író

Művészetének bemutotósÓt o gyÖngyÓs] lv4otro
MÚZeum gyű]ÍeményébenléVő és csolÓdjo óltol félfue
őrzÖtt képeinek reprodukcióiból ó ]itoituk Óssze'
E kióllÍtós'sorozotlo] tiszlelgÜnk munkóssÓgo

illusztrolio, Vodószhózok ponnóit Íestette, rojzoi

meg o lv]ogyor Vodószbon, mojd o Nimród
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KÖlesd, lnleqrÓ]t KóZÓsségi és SZo]qó]to1ó Téí

BolÓioi rÓbeszéléséteegyre tÖbb munkójÓl Zsűriztetle,
mojd oZ olojÍestésre is rólét1, ] 959-ben felveiték o
Mogyot KépzőműVészeti Alopb0' Ettől kezdve hivo1ósos
lett, így műVészetéb'ől1ortotlo el csolódjÓÍ' Nogy
:kóssol, rengetegeÍ dojgozott, Íőleg kÜlÍÖldi
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201ó' auysz*'tu / 5 _ szqrrur!,ei,9.

A kommunizmus sÖlét időszokóbon el kelletl hogynio
otthonot' o kireleoltes sorsoro jutolt' Évekig seged
munkósként dolgozott Budopesten. kozben csekéiy
szobodidejél tovóbbro is o Íestés,ro]Zolós kÖtÖtte le'
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SZedres, SZedresi sziget EgyesÜiet

lsfuónnó| o 30-os években, egyébkéntoutodidoklo Volt,
l 930 bon hórom vodÓsztÖrténete jelen1 meg so]ót
lollÍojzoivol illusziÍóli kis kÓnw ÍormójÓbon "Megint osz
lesz" címmel, l 938'bon nősü11, négy gyermeke sZÚleletl'
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20Í ó. máias,ó _ náiu,* 27 '

lige1 és eÍdő o

folyÓiro1bon'
/0. oklóber l 7 en hunytel'
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