
A Győr megyei Enesén született 1909. március 1-én színpompás 
tájon, szerénységre, becsületre örvendezni tudásra nevelő 
tíztestvéres szegénységbe. (Szülei Bancsó József és Dömötör 
Margit) Szerencsés véletlen folytán került a kis asztalos 
inas kapcsolatba Nádassy Imre országos főkapitánnyal, aki 
felismerte tehetségét és 1932-ben felvételi lehetőséghez juttatta 
a Képzőművészeti Főiskolán, Budapesten. Bory Jenő tanítványa, 
Meggyesi csodálója. Iskolájának főként a természetet tekinti. 
Tanulmányai mellett álláshoz jut a Mezőgazdasági Múzeumban, 
ahol külön műterme is van.
Egy közös kiállításon bemutatkozhat a nagyközönség előtt, 
oly sikeresen, hogy egy mellszobrával olaszországi ösztöndíjat 
kap, de a háború  kettétör mindent. Ösztöndíj helyett a front 
következik, majd 3 és fél éves kényszermunka Oroszországban. 
1949-től saját magának alkot, mert naturalista művei az új 
irányzatoknak nem felelnek meg. Családja, felesége és két fia 
támogatják a munkáját.
Piliscsabán talál megélhetési lehetőséget, ahol a pedagógusi 
munkába is belekóstolhat. Műtermében gyűlnek a szebbnél 
szebb festmények. 1961-től Leányfalun él, s fő témája a szép táj, 
Leányfalu és környéke. Rendszeresen visszajár szülőfalujába, 
szinte töltekezik a régi élményekkel. Lelke derűs, mindig 
megelégedett. Megszégyenítően szerény alkotó. 1990. december 
1-én 82 éves korában volt első önálló kiállítása Enesén, mely 
nagy boldogságot jelentett élete hátralevő éveiben.
Festményei, grafikái, szobrai, apró kerámiái a művészi lélek 
kitárulkozásai. A vásznakon és papírlapokon, gipszben és 
agyagban ott az élet. Alkotásaiban az őt körülvevő természet, 
az emberek, tájak iránti hálája fejeződik ki. 1993. október 
18-án Leányfalu művészetpártoló polgárai kamarakiállítást 
rendeznek műveiből. 1997. november 23-án 89 éves korában 
visszaadta lelkét teremtőjének olyan csendesen, ahogy egész 
életében élt.
Enesén a katolikus templomban található az általa készített 
Krisztus koporsó, a temetőben testvére szobra, s a falubeli 
kedves ismerősöknél festményei. 
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Tíz éve költöztek Enesére, családjával a Csalogány utcában él. 
Általános iskolás korától foglalkoztatta az alkotás, a rajzolás. 
Mindezt családi örökségként fogalmazza meg, hisz a szülők 
és nagyszülők is alkotó emberek voltak. Édesanyja Békési Leó 
festőművésznél tanult.
Élő Attila több évig képezte magát a győri Barabás Lászlónál. 
Akkoriban képeit temperával és szénnel készítette. Az olajjal 
való munkát később autodidakta módon sajátította el. Ma egy 
modern anyaggal, akrillal dolgozik. Már, ha van ideje.
Legtöbb művét barátoknak készítette vagy elajándékozta. 
Voltak saját elképzelései, azokat próbálta megvalósítani. 
A festészettel hobbi szinten foglalkozik, kedvenc témái 
szürrealisták.
Otthonában, a gyerekszobában festett meg -egy, természetesen 
gyerekekhez szóló- jelenetet. Több tucat alkotást mondhat 
magáénak. Kiállítása még nem volt, az enesei óvodában tablót 
készített és a betlehemhez rajzolt, festett.
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Már gyermekkorában szívesen vett ceruzát 
a kezébe, később kedvenc időtöltésévé lett 
a rajzolás. Mindebben valószínű családi 
indíttatás is szerepet játszott, hisz a 
kézügyesség „benne van a rokonságban”. 
Szeretett volna művészeti iskolában tovább 
tanulni, de – sajnos – ez az álma nem vált 
valóra. Iskola nélkül, önképzéssel jutott 
el mai tudásához. Kezdetben képekről, 
könyvekből vette témáit, majd saját 
elképzeléseit öntötte formába. 

2002 óta él Enesén, a Kossuth utcában. 
Nagyváradról települt át Magyarországra. 
Szülővárosában képzőművészeti 
középiskolába járt, ahol festészetet és 
szobrászatot tanult.
Az iskola diákjainak alkotásait 
bemutatták Bukarestben, ahova az ő 
rajzait is kiválogatták. Középiskolás 

Az alkotást grafittal kezdte, üvegfestmé-
nyekkel is próbálkozott. Szénceruzával 
folytatta az alkotást, ezek a munkák 
közelebb állnak hozzá – jobban lehet 
árnyékolni a műveket. Olajjal még nem 
próbálkozott.
Mintegy 70-80 alkotással büszkélkedhet, 
legtermékenyebb időszaka 2005-2010 
közötti évekre tehető. Bár korábbi 
időszakból is van munkája. Egyik utolsó 
alkotása –Az Utolsó vacsora értelmezése –  

a legkedvesebb önmagának. Ezt három-
négy napig készítette.
Az érzés, a pillanat, az ihlet központi 
helyet foglal el az alkotás folyamatában. 
Kedvenc témái közül a táj-hegyek-tó 
világát említi ill. azokat, melyekhez 
személyes kötődése, emlékei fűződnek 
–enesei templom, parasztházak.

Önálló kiállítása volt 2010 októberében 
az enesei kultúrházban.

idejéből is megőrzött pár munkáját. 
Elsősorban ceruzával és vízfestékkel 
dolgozott s mind a mai napig ezek a 
meghatározó technikák. Pár alkalommal 
olajjal is próbálkozott, de ez viszonylag 
költséges része a műalkotásnak. 
Elsősorban saját örömére készített 
képeket. Elmondása szerint a családban 
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van érzék a művészetek iránt: édesanyja 
verseket és novellákat ír.
Gyakran előveszi füzetét, ha megérinti az 
ihlet és elkezd rajzolni. Kedvenc témái: a 
virágok és a természet. Ezek állnak hozzá 
a legközelebb, bár igazából mindent 
szívesen rajzol.
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Érdeklődése a rajz, a művészet 
iránt már óvodás korában 
megmutatkozott. Szívesen vett 
ceruzát a kezébe. Általános 
iskolásként tagja volt a rajz 
szakkörnek. Halványan emlék-
szik rá, hogy egy rajzát – egy 
macit – elküldték Szegedre, egy 
országos rajzversenyre.
A későbbiekben – előbb Hild-
es diákként, majd műszaki 
egyetemistaként- sokat kellett 
rajzolnia. A grafika áll közel 
hozzá, hisz munkája is jórészt a 
ceruzához kötődött – ezen a téren 
tett szert nagyobb gyakorlatra. 
Kipróbálta magát tusrajzban és 
temperában. Olajjal soha nem 
kísérletezett.

Alkotásai sokszor menet 
közben alakulnak, a véletlen, a 
pillanat sokat alakít és határoz 
meg. Egyetemista barátairól 
több arcképet készített, de 
megörökítette Fischer Annie-t 
és Hemingway-t is.
Az itt kiállított művek között 
láthatunk rég készített művészi 
fotókat ill. munkájához köthető 
rajzokat szintén.
Az Egyetem után hátrébb szorult 
a művészi véna, idejét a család 
és a munka kötötte le. Nyugdíjas 
éveiben ismét „megszólította a 
Múzsa”, azóta gyakrabban alkot. 
Egy-egy ötlet hamar testet ölt. 
Kollégáival, a munkahelyén már 
volt kiállítása.

Patai Zoltán 2011-ben kezdett komo-
lyabban foglalkozni a festészettel. Első 
próbálkozása 16 évvel ezelőtt történt 
– egy fertődi rokon biztatására kóstolt 
bele a művészetbe.
Az akkori első lépéseket nem követték 
újabbak. Olajfestményeken fejezi ki 
önmagát. Több órás kísérletezés után 
látja, lesz-e folytatás, kerek egésszé 
formálódnak-e az ecsetvonások. A 

rosszabb napokon nem érdemes folytatni 
a munkát. Sok függ a hangulattól, érezni 
kell a színeket is. 
Szívesen fest tájakat, van amikor a 
szomorúbb őszi hangulat fogja meg. Közel 
állnak hozzá a mediterrán utcarészletek – 
ott a vidám színek dominálnak.
Soha nem készít másolatot, legalább egy-
egy részletet megváltoztat. Ha jön az ihlet, 
maga találja ki témáit. Folyamatosan 

képezi magát, antikváriumban, könyves-
boltban vásárol festészettel foglalkozó 
könyveket.
„A festészet erőt, lendületet ad. Kikap-
csol. Ha festek, sokszor hallgatok ko-
molyzenét” – vallja Patai Zoltán.
Két önálló kiállítást mondhat magáénak. 
Az elsőre Enesén 2013. júniusában a 
Hagyományok Napján került sor, a 
másodikra Fehértón, a falunapon.
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Tehetsége már az általános iskolában megmutatkozott, több 
rajzversenyen szerepelt sikerrel. Vasaló nő címet viselő rajzával 
díjat nyert. Abban az időben kizárólag ceruzával alkotott.
Középiskolában nyelvi tagozatra járt, ezért a művészet háttérbe 
szorult, lényegében nem foglalkozott vele.
Érettségit követően Barabás László iskoláját látogatta két éven 
keresztül Győrben. Kezdetben festményeket másoltak, majd 
sorra vették a különböző technikákat: rajz-szén-akvarell-olaj 
következtek egymás után.
A Barabás-iskola diákjai közös kiállítást rendeztek a győri Petőfi 
Sándor Művelődési Házban.
Az Enesei Falunapon – 2002-ben – édesapjával volt közös 
kiállítása a kultúrházban. Mintegy 30 olajfestménye lehet, de 
szénrajzaiból is őrzött meg. Olajfestményein néha festőkéssel 
dolgozott s nem ecsettel vitte fel az olajat a vászonra.
Kedvenc technikái az olaj és a szén, legszívesebben portrét készít 
– igaz, az a legnehezebb, hiszen lelket is kell adni a vonalaknak.
Megfogják a tájak, a modern művészet is – de az absztrakt távol 
áll tőle. Természetesen – a másolatok mellett – saját elgondolásai 
alapján szintén alkotott.
Az enesei kiállítás óta nem vett ceruzát vagy ecsetet a kezébe. 
Reméli, a jövőben több ideje lesz s tervezi, hogy visszatér a 
művészethez – alkotáshoz.

SÁNDOR ERNO

Első festményét családi indíttatásra készítette. Nagynénje 
férjének alkotását csodálta meg s talán 19 éves lehetett, amikor 
első művét megmutatta az érdeklődőknek.
Hosszú ideig nem fogott ecsetet a kezébe. Egy erdélyi út – 
1993 őszén – inspirálta alkotásra. A csíkszentmihályi templom 
annyira megihlette, hogy kétszer is megfestette. Általában fotóról 
fest, nyugodt helyre és légkörre van szüksége az alkotásnak. 
Sajnos a rohanó hétköznapok az utóbbi időben mindezt egyre 
kevésbé teszik lehetővé.
Mintegy 30-40 festménye lehet. Munkáiból ajándékozott 
az enesei iskolának (egy 1956-os ihletettségű festményt), a 
hivatalban szintén falra akasztották két alkotását.
A 2002. évi falunapon lányával –Lindával- közösen állítottak 
ki, Kapuváron a Szent Kristóf étterembe betérők dicsérték keze 
munkáját.
A folytatásra érez késztetést, közel áll hozzá a modern 
vonalvezetésű stílus. A „szent”– szentek” témakör is 
megérintette. Mindkét enesei templom őrzi a Sándor Ernő-i 
ecsetvonásokat.
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