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Bárdos István 
 

Képzőművészeti élet Esz-
tergom és Párkány térsé-
gében 1950–(1956) 1967 
 
Az elmúlt évtizedekben több olyan fontos vállal-
kozás, kutatás eredménye kapott nyomdafesté-
ket, INTERNET-felületet, amelyek segítségével 
megismerhetjük a magyarországi és a szlovákiai 
magyar képzőművészeti folyamatok fontosabb 
állomásait, országos és / vagy nemzetközi mér-
cével is jelentős alkotóit. Születtek olyan írások 
és kötetek is, amelyek egy-egy kisebb térségre, 
vagy egy településre koncentrálnak. A kérdésre, 
hogy kik azok, akik a Dömös–Esztergom–
Tatabánya–Komárom–Révkomárom–
Dunaszerdahely–Érsekújvár–Párkány által ha-
tárolt területen éltek és alkottak, évek óta kere-
sem a választ. Kutatásom 1899–1949 közötti 
időszakra vonatkozó eredményeit rövidebben az 
Atelier 2013. 2–3–4. számában, nagyobb terje-
delem az Esztergom és Vidéke, Új sorozat 2014. 
1. és 2., illetve az Átkelő című folyóirat 2012. 1. 
számában adtam közre. Az alábbiakban a ke-
mény diktatúrától az 1968-as fordulatig terjedő, 
eseményekben gazdag időszakot tekintjük át.  
 
Jobb part 
 
A magyarországi képzőművészeti életben mar-
kánsabb, a csehszlovákiaiban alig érzékelhető 
különbség mutatható ki az 1950–1956, az 1956–
1967 közötti évek művészeti életében lejátszódó 
folyamatokban. 

Magyarországon belül is sajátos megközelí-
tést igényel a politikai harcainak ütköző zónájá-
ban lévő, stratégiai fontosságú Esztergom és 
környéke képzőművészeti életének elemzése. A 
korban uralomra törő, majd uralmat gyakorló 
kommunista rendszer szellemi karanténba zárta 
a megye szellemi életében korábban meghatáro-
zó szerepet játszó Esztergomot. Minden eszközt 
felhasznált arra, hogy az új megyeszékhely Tata-
bánya, Esztergomot háttérbe szorítva, a megye 
hatalmi és politikai centrumává váljon. Ebből 
törvényszerűen következett a konfliktus a Tata-
bánya és a klerikális reakció fészkének tartott 
Esztergom között. Furcsa fintora az életnek, 
hogy ez a konfliktus, mint alább kiderül nem az 
egyházművészet és a hatalom által baloldalinak 
minősített irányzatok és az európai művészeti 
áramlatok olykor baloldali elkötelezettségű alko-
tói és a baloldali kánon szerinti szocialista realiz-
mus mindenekfelettiségét képviselő szervek kö-
zött éleződött ki. 

Feltehető a kérdés, miként történhetett ez 
meg egy kommunista diktatúrában? A válasz a 
kulturális intézmények irányítási rendszeréből 
következik. 

 
A képzőművészeti élet meghatározó intézmé-
nyei a Balassa Bálint Múzeum és a Keresztény 
Múzeum  

1948-ban állami tulajdonba, egyben miniszté-
riumi hatáskörbe került Balassa Bálint Múzeum 
és a vele közös igazgatásban működő Keresztény 
Múzeum. Az európai rangú képzőművészeti 
gyűjtemény művészettörténésze Prokoppné dr. 
Stengl Mariann mellé 1952–53-ban érkezett 
igazgatóként Zolnay László régész-művészettör-
ténész, Mucsi András (1929–1994) és felesége 
M. Várhelyi Vanda (1930–2011). Ez jeles művé-
szettörténészekből álló, számszerűen kicsi, de 
szellemi hatásában meghatározó erővel bíró cso-
port 1952-ben a művészet- és irodalomtörté-
nészként is jegyzett jeles műgyűjtő Dévényi 
Ivánnal (1929–1977), 1955-ben Varga Dezső és 
Eszlári Éva restaurátorművészekkel, valamint 
Mojzer Miklós művészettörténésszel bővült. Az 
országos és nemzetközi művészeti életben egy-
ként tájékozott betelepültek közös értékrend 

alapján egymásra találtak a város művészeti köz-
életének olyan megkerülhetetlen egyéniségeivel 
mint Martsa Alajos fotóművész, az 1950-es évek 
végéig Esztergomban élő dr. Völgyessy Ferenc 
orvos, műgyűjtő. 

A művészeti közélet másik csoportját az évti-
zedek óta itt alkotó Bajor Ágost, Holló Kornél, 
Heil Ferenc és mások mellé társult betelepülők 
alkották. Ezek között tartjuk számon az 1952-
ben Budapestről Esztergomba érkezett Andráskó 
István festőművészt (Budapest, 1930– Eszter-
gom, 2013), aki az 1944–1953. években különbö-
ző budapesti szabadiskolákban képezte magát. 
Mesterei Kurucz D. István és Szentgyörgyi Kor-
nél voltak. Hozzájuk kapcsolódott az 1953-ban 
ide költözött Robicsné Csiszár Margit festőmű-

Andráskó István: Szinay ház 
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vész, aki művészeti tanulmányait Muraszomba-
ton kezdte és Budapesten, a Képzőművészeti Fő-
iskolán fejezte be. 

Az országban élő, alkotó, képzett, hivatásos 
művészeket 1954-et követően a Képző- és Ipar-
művészek Szövetsége, illetve a Képzőművészeti 
Alap megyei csoportja fogta össze. 

A megyében, az esztergomi Keresztény Múze-
umon kívül ekkor még más ilyen profilú intéz-
mény nem működött. Második múzeumként, a 
tatai múzeumi hagyományokra épülve 1954-ben 
megnyílt ugyan a Kuny Domokos Múzeum, ám 
ezt, mint nyitó kiállításából is következik, nem 
művészeti, hanem történelmi gyűjteményként 
jegyezhetjük. Következésképpen a megyében a 
Keresztény Múzeum mellett egyetlen képzőmű-
vészeti szempontból értékelhető tevékenységet 
folytató intézményként a Képzőművészeti Alap 
tatai alkotóházát említhetjük meg. 

Ilyen körülmények között Esztergom kivételes 
tehetségű és felkészültségű szakemberekből álló 
szellemi műhelye kellő erővel rendelkezett ahhoz, 
hogy – bár nem konfliktusoktól mentesen – or-
szágosan is figyelemre méltó, kiemelkedő jelentő-
ségű szakmai programot valósíthasson meg. Ezek 
a szakemberek joggal tartottak igényt arra, hogy 
Esztergom ne Tatabánya képzőművészeti direktí-
vái, hanem a maga megalapozott szakmaiságú 
igényei szerint alakítsa művészeti életét. 

 
Az amatőr művészek helyzete 

Más volt a helyzet az amatőr képzőművész 
körökbe tömörült alkotók esetében, mivel a ta-
nácsrendszer 1950. évi kialakítását követően, a 
politikailag érzékeny helyi képzőművészeti élet 
szervezése a szoros pártirányítás alatt álló me-
gyei, illetőleg a helyi tanácsok hatáskörébe ke-
rült. Az amatőr művészeti tevékenység irányítá-
sa járási szintű művészeti tanácsok feladata volt. 

A tanácsi irányítású körökben folyó munkát a 
megyei és helyi tanácsok nem művészeti, hanem 
agitációs és a propagandaeszköznek tekintették. 

A Sztálin és Rákosi nevével fémjelzett 1950-
1953 közötti időszakban vezető helyet kaptak a 
megyei lapban a realista művészeket nevelő 
Nyergesújfalui Munkás-képzőművészeti Szabad-
iskoláról, a dunántúli képzőművészeti tanfo-
lyamok dorogi kiállításáról, a tatabányai Képző-
művészeti Szabadiskoláról szóló a híradások. Ez 
utóbbi alapítója és vezetője Luzsica Lajos 
(Érsekújvár, 1920–Budapest, 2005) festő, grafi-
kus volt, aki 1947–1950 között rajztanárként 
dolgozott Tatabányán. Ebből a szabadiskolából 
indult Tatabánya első művésznemzedéke. Név 
szerint: Bondor István szobrász (Tatabánya, 
1917–Tatabánya, 2005), Brém Ferenc szobrász 
(Úrkút, 1927–Tatabánya, 1988), Krajcsirovits 
Henrik festő és grafikus (Felsőgalla, 1929–
Tatabánya, 2007.), Lajos József szobrász 
(Újpest, 1936), Szamosvári József festőművész 
(Várpalota, 1931). A szabadiskola 1951-től Bá-
nyász Képzőművész Kör néven működött. Veze-
tését Luzsica Lajostól Szlávik Lajos festőművész 
(Párkány [Štúrovo, Szlovákia], 1922–Budapest, 
1997) és felesége, Sz. Győrfy Klára festőművész 
(Budapest, 1925–Tatabánya, 2008) vette át és 
vezette 1956-ig. 

Esztergom amatőr képzőművészei az 1949-ben 
alakult képzőművész körben folytatták tevékeny-
ségüket. Ennek a közösségnek az 1951. május 1-
jétől Esztergomban működő Petőfi Sándor Járási 
Kultúrotthon adott helyet. Fenntartója a Népmű-
vészeti Intézet és a Megyei Tanács vb. Művelődés-
ügyi Osztálya volt. A képzőművész kört Heil Fe-
renc, a szobrász kört Holló Kornél vezette. 

 
Képzőművészeti közélet, kiállítások 1950
–1956 

 
Esztergom képzőművészeti élete a szervezeti for-
mákat tekintve követte az országos mintát. A 
Zolnay László, Mucsi András és Dévényi Iván 
szellemisége által meghatározott kiállítások so-
ra, mint fentebb említettük, eltért attól az irány-
tól, amelyet a korabeli megyei és részben az or-
szágos művészetpolitika is elvárt és támogatott. 

A megyében az első jelentős kiállítás megnyi-
tására 1953. december 23-án, került sor Tatabá-
nyán. Az „Új magyar képzőművészet” című kiállí-
tást a Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség 
rendezte az Országos Képzőművészeti Hét prog-
ramja keretében. Erről Mucsi András elismerő 
cikket jelentetett meg „Értékes alkotások kincses-
tára a tatabányai képzőművészeti kiállítás” cím-
mel a Komárom megyei Dolgozók Lapjában. 

Ebbe a sorba illeszkedett az 1954-ben, szintén 
Tatabányán megnyitott pedagógus képzőművé-

Bajor Ágost: A Kis-Duna a Bazilikával  
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szek kiállítása, és a tizennyolc Komárom megyei 
képzőművész alkotásaiból rendezett tárlat. A 
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Ko-
márom megyei Munkacsoportjának kiállítás so-
rozata 1955-ben indult és 1956-ban Tatabányán, 
1956-ban Nyergesújfalun és Oroszlányban foly-
tatódott. A megyei tárlatok sorát 1955-ben két 
jelentős városi kiállítás tette színesebbé. Előbb a 
tatabányai képzőművészek: Krajcsírovics 
Henrik festő, grafikus, Szlávik Lajos festő, 
grafikus, Sz. Györffy Klára, Szamosvári Jó-
zsef, Luzsica Lajos festőművészek, Bondor 
István, Brém Ferenc szobrászok közös kiállí-
tására. 

 
Kiállítások Esztergomban 

Esztergomban az 1953-1956 közötti évek a kiál-
lításainak a java része a Keresztény Múzeumban, 
Mucsi András rendezésében valósult meg. 

1953-ban, a Völgyessy gyűjteményből rende-
zett és nyitott meg kiállítást Mucsi András, a Ré-
gi Megyeháza Deák Ferenc utcai épületében. Ezt, 
1954 májusában ugyanebből az anyagból, egy 
gazdagabb válogatás követte. A Fürdő Szállóban 
nyílt kiállításon Szinnyei-Merse Pál, Fe-
renczy Károly, Csontvári Kosztka Tiva-

dar, Rippl Rónai, Egry, Gulácsy és az alföldi 
mesterek jelentős műveivel találkozhattak az 
érdeklődők. A sort az 1954. évi esztergomi ünne-
pi hét programjának részeként a Fürdő Szálló-
ban Szőnyi István által megnyitott Nyergesi 
János életmű kiállítás folytatta. Néhány hónap-
pal később, október 10-én nyitotta meg Dévényi 
Iván a Magyar Szovjet Baráti Társaság helyisége-
iben, Gadányi Jenő 29 akvarelljét, pasztelljét, 
olajképét, tus-, kréta és ceruzarajzát bemutató 
kiállítását. 1955-ben önálló kiállítással jelentke-
zett Andráskó István és Bajor Ágost. 

Esztergomban, az immár hagyományossá vá-
ló augusztusi ünnepi hét programjának része-
ként, 1955-ben nyílt meg az itt élő művészek 
1945 utáni első közös tárlata. A Zolnay László 
által rendezett kiállításon valamennyi jelentős 
esztergomi, Esztergomhoz kötődő művész: 
Nyergesi János, Bajor Ágost, Vitál István, 
Pirchala Imre, Szalai Zoltán, Heil Ferenc, 
Pongrácz Sorolta, Kocsisné Gerencsér 
Anna, Hollóné Fuchs Kornélia /Nelli/, 
Kaszásné Környey Erzsébet, Czóbel Béla, 
Csiszár Margit, Paczolay Imre, Pánczél 
Béla, Andráskó István, Kocsis Lajos, 
Divéki Jolán, Holló Kornél volt jelen alkotá-
saival.. A kiállítást méltató Zolnay László, né-
hány kritikai megjegyzése között kiemelt szere-
pet kapott a fiatalok hiánya. Mint írta: „Hiányzik 
a tanuló ifjak, a munkások rajzoló táborának, a 
szakkörök tehetséges fiataljainak művészete.” 
Megújulást sürgetett a tematikában is. Soknak 
találta a tájképet, a természetábrázolást, s telje-
sen hiányzónak az ember és a munka ábrázolá-
sát, a történelmi témát. 

Néhány hónappal a kiállítás zárását követően, 
október közepén Bajor Ágost, Heil Ferenc és 
Pánczél Béla vezetésével megalakult az Esztergo-
mi Képzőművészek Alkotóközössége. A hírt – 
mely előre jelzi a jövőt -, Dévényi Iván adta köz-
re 1955. november 5-én a Komárom megyei Dol-
gozók Lapja hasábjain. Elképzelése szerint, a 

Barta Gyula: Szolnoki Tabán 

Kaposi Endre: Janus Pannonius 
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képzőművészeti alap felügyelete alatt működő 
alkotóközösség, feladata a művészi ízlés fejlesz-
tése, a magas színvonalú, értékes alkotások lét-
rehozása és forgalomba hozatala a közületek és 
egyéni vásárlók körében. Dévényi e cikkben utalt 
a kultúrotthonban Heil Ferenc és Holló Kornél 
vezetésével kitűnő munkát végző képzőművész 
körre is, melynek tagjai az igazi művészettel ke-
rülnek kapcsolatba.  

A csoportos tárlatok mellett egyre gyakrab-
ban találkozhatott a közönség megye más város-
aiban élő művészek, így Nyergesi János festő-
művész, Dobroszláv Lajos festőművész 
(Vinga, 1902. –Tata, 1986.) és Nagy János fel-
vidéki szobrász (Rákosszentmihály, 1935. –) és 
mások önálló kiállításaival is. 

A kiállításokat körülvevő pozitív városi folya-
matok megerősödésében közrejátszhatott, hogy 
1956 elején, a friss diplomás, Homor Imréné vál-
totta posztján Sarlós Istvánt, a korábbi népmű-
velési előadót. Az ő közreműködésének követ-
kezményeként született a végrehajtó bizottság-
nak az a döntése, melynek értelmében havi 500 
Ft. életjáradék fejében a város megvásárolta és a 
Balassa Bálint Múzeumnak adományozta Bajor 
Ágost 70 lapból álló „Ismeretlen Esztergom” c. 
sorozatát. 

A fentebbi, nagy nyilvánosság számára rende-
zett kiállításokon túl természetesen voltak olya-
nok is, amelyeken a korabeli művészetpolitika 
által szilenciummal sújtott alkotók jelentkeztek. 
Így került sor 1955.december 20-án a Mucsi 
András által újjárendezett Keresztény Múzeum-
ban Gadányi Jenő kiállítására. A szigorúan válo-
gatott, helyi és budapesti művészetbarátokból 
álló közönségnek az alkotó maga olvasta fel mű-
vészi hitvallását tükröző megnyitóját. Ez volt a 
szilenciummal sújtott művész második esztergo-
mi, egyben első múzeumi kiállítása. 

E folyamat csúcspontja, a Keresztény Múze-
um forradalom előtti utolsó kiállítása volt. A Bá-
lint Endre által 1956. október 7-én, megnyitott 
kiállításon az Európai Iskola hét képviselőjének, 
Vajda Lajosnak, Korniss Dezsőnek, Rozs-
da Endrének, Barta Lajosnak, Jakovits 
Józsefnek, Anna Margitnak és Bálint End-
rének a művei szerepeltek. 

A hivatalos művészetpolitika által mellőzött 
művészek alkotásai olyan, az addig megszokottól 
eltérő, izgalmas program jegyében születtek, 
amelyre már régen vártak a képzőművészet ra-
jongói. A mindössze két hétig nyitva tartó kiállí-
tás jelentőségét jól érzékeltetik Bálint Endre em-
lékező sorai: „A TIT rendezésében került sor erre 
a tárlatra, ahol a művek „szemléltető ábrái” vol-
tak annak az előadásnak, aminek a megtartására 
engem kértek fel. […] Ezzel a kiállítással kezdő-
dött el valami a művészet területén, ami, azóta is 

szabadon cikázik erre-arra különféle igényeknek 
megfelelően. Tehát ez a „valami” is Esztergom-
ban kezdődött el…” 

 
Az 1957–1967 közötti évek 
 
A forradalom leverését követő kádári konszoli-
dáció részeként a korábbinál nagyobb szerepet 
kaptak a kulturális élet szervezésében a megyei 
és a helyi tanácsok. Ez részben az egyes szakágak 
-- esetünkben a képzőművészet – területén mű-
ködő alkotók számára teremtett kiállítási lehető-
ségek, részben a mecenatúra anyagi feltételinek 
biztosításában, részben a kulturális, benne a 
művészeti terület sajátosságait ismerő szakem-
berek képzésében és alkalmazásában nyilvánult 
meg. 

A megye hivatalos művészetpolitikájának 
irányvonalát Esztergomban, a Komárom megyei 
képzőművészek értekezletén jelölték ki az állam-
párt és a tanács illetékes megyei és tanácsi veze-
tői. Ennek jelszavai: „szorosabb kapcsolatot a 
termelő munkával”, és a „giccs elleni harc” vol-
tak. E program jegyében, 1957-ben állandó kiál-
lítást nyitottak a Komárom megyei Képzőművé-
szek Csoportja alkotásaiból. Ennek folytatása-
ként, kerültek megrendezésre, évente tavasszal 
és ősszel „Komárom megyei Képzőművészeti 
Munkacsoport kiállításai” címmel, a megyében 
alkotó képzőművészek tavaszi és őszi tárlatai. 
Ezeken Esztergomból és környékéről a követke-
zők alkotásaikkal: 1957-ben Tatabányán, (Bajor 
Ágost, és Nyergesi János); 1958-ban Tatabá-
nyán, (Nyergesi János, Martsa István, M. Szűcs 
Ilona és Vecsési Sándor); Tatán, (Heil-Huba Fe-
renc, Nyergesi János); 1959-ben Tatán (Nyergesi 
János); 1960-ban Almásfüzitőn, (nincs adat), 
1961-ben Tatabányán (Andráskó István, Nyerge-
si János), Oroszlányban (nincs adat); 1962-ben 
Tatán (nincs adat); Esztergomban, (Andráskó 
István, Kaposi Endre, Környey László, Nyergesi 
János), 1963-ban Komáromban, (nincs adat); 
Tatán, a Vaszary Általános Iskolában (Andráskó 
István, Kaposi Endre, Környey László, Nyergesi 
János, Végvári I. János); a Kuny Domokos Mú-
zeumban (Kaposi Antal, Kaposi Endre, Környey 
László, Végvári I. János); 1964-ben Tatabányán 
(Nyergesi János, Végvári I. János) ; Oroszlány-
ban (Kaposi Antal, Nyergesi János, Végvári I. 
János); 1965-ben Tatabányán (Andráskó István, 
Kaposi Antal, Nyergesi János, Végvári I. János); 
Oroszlányban (Nyergesi János, Vincze László); 
1966-ban Tatabányán, (Környey László, Nyerge-
si János, Végvári I. János); Oroszlányban 
(Kaposi Antal, Nyergesi János, Vincze László), 
1967-ben Tatabányán (Nyergesi János, Végvári 
I. János, Vincze László); 1968-banTatabányán 
(Nyergesi János, Végvári I. János). 
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Esztergom sajátos helye, szerepe a ma-
gyar képzőművészetben 
 
A kiállítóhelyként, jelentős közgyűjtemények ott-
honaként, nagy képzőművészeti szakmai tekin-
téllyel bíró városban új lehetőségek nyíltak a 
helyben élő alkotóművészek számára azáltal, 
hogy a felsőoktatás átszervezése eredményeként a 
korábbi Tanítóképző Intézet, Felsőfokú Tanító-
képző Intézet rangot kapott. Ennek pozitív hatása 
érzékelhetővé vált a képzőművészeti életben is. 
Bővült a képzőművészeti tanszék létszáma. Ko-
csisné Gelencsér Anna mellé újabb festőmű-
vész tanárok érkeztek Kaposi Antal (1959), 
Környey László (1960), Végvári I. János 
(1959) és Vincze László (1960) személyében. 
A Felsőfokú Tanítóképző Intézet, később Tanító-
képző Főiskola festőművész tanárai, valamint az 
1962-ben Esztergomba települt Bodri Ferenc 
(Újpest, 1931. – Esztergom, 2013?). Munkássá-
gukkal új színt hoztak a város képzőművészeti 
életébe. Ennek első jele, Végvári I. János 
(Dunaszekcső, 1927 – Esztergom, 1994) első ön-
álló és egyben első esztergomi kiállítása volt. 

A forradalom után a Keresztény Múzeum mű-
vészettörténészei a korábbi évekhez hasonlóan 
kiállítási lehetőséget biztosítottak a hatalom ál-
tal marginális helyzetbe szorított, európai mér-
cével mérve, jelentős hazai művészeknek. Így 
1957-ben Bajor Ágost (Esztergom, 1892 – Esz-
tergom, 1958) és Czuczay József (1929-1998) 
díszkovács közös kiállítására, majd Kassák La-
jos (Érsekújvár 1887 – Budapest, 1967), Szántó 
Piroska (1913 – Budapest, 1998.) , Nyergesi 
János, festők és Németh Kálmán (Podolin, 
1903 – Budapest, 1979) szobrászművész tárlatá-
ra került sor. 1958-ban Modok Mária 
(Ráckeve, 1896 – Budapest, 1971), 1959-ben Ga-
dányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) 
jelentkezett alkotásaival a Keresztény Múzeum-
ban. E kiállítást május 30-án Dévényi Iván nyi-
totta meg a múzeum időszaki kiállítások céljára 
kialakított dísztermében. A kiállítás jelentőségét 
és rangját emelte, hogy azon eredetiben szere-
pelhetett a művész egyetlen állami megrendelés-
re készült – azóta eltűnt – gobelinje, a „Lovak”. 
A folytatást Ferenczy Béni, Pilinszky János 
által megnyitott kiállítása jelentette. A sorozatot 
1960-ban Cserepes István (Budapest, 1901 – 
Budapest, 1944) mártírfestő, emlékkiállítása, a 
Radnai gyűjtemény modern magyar grafikai 
anyaga folytatta, októberben pedig Szőnyi Ist-
ván életmű kiállítása zárta. Ez utóbbi előkészíté-
se még a festő életében kezdődött, de 1960. au-
gusztus 30-án bekövetkezett halála miatt, em-
lékkiállítássá vált. 1964-ben Kondor Béla 
(Pestszentlőrinc, 1931 – Budapest, 1972) jelent-
kezett kiállítással a Keresztény Múzeumban. 

A város másik, kulturális szempontból vi-
szonylag nagyobb mozgástérrel rendelkező in-
tézménye a Martsa Alajos vezette Városi Könyv-
tár volt. Itt 1957-ben Kassák Lajos, 1958-ban 
Szalai Zoltán (Székesfehérvár, 1919 – Buda-
pest, 1995) festőművész kiállítása emelkedett ki 
a sorból. 

 
A Képzőművészet Barátainak Köre Esztergom-
ban 

Az intézmények és alkotóművészek által kép-
viselt jelentős szellemi erő a város képzőművé-
szeti életének egyéb területen is éreztette hatá-
sát. A Hazafias Népfront égisze alatt dr. Zolnay 
László múzeumigazgató vezetésével megalakult 
a város meghatározó személyiségeit magában 
foglaló Képzőművészet Barátainak Köre. E kö-
zösség ugyanabban a szellemben folytatta mun-
káját, mint az 1955-ben alakult, majd megszűnt 
Esztergomi Képzőművészek Alkotóközössége. 
Fontos feladatuknak tartották a képzőművészeti 
ismeretterjesztést, ízlésformálást, a műgyűjtők 
tömörítését, a giccs elleni küzdelmet. Kemény 
kritikával párosuló segítőszándékuk bizonysága 
az újságcikk, melyet Dévényi Iván, mint a Kép-
zőművészet Barátainak Köre titkára jelentetett 
meg. Írásában kemény hangon bírálta az 1958. 
augusztus 20. tiszteletére megnyitott kiállítás 
igénytelen rendezését, kaotikusságát, olyan ké-
pek kiállítását, „…amelyek színvonaltalanságuk-
kal, technikai fogyatékosságukkal, rikító vásári 
jellegükkel kimerítik a giccs valamennyi ismér-
vét.” Név említése nélkül állapította meg, hogy a 
kisebb teremben lévő „női arckép és női fél akt /
kombinével/ ‘alkotója’ a legelemibb mesterség-
beli ismereteknek sincs birtokában.” E művek 
mellett Hollóné Fuchs Kornélia (Nelli), Bajor 
Ágost, Pánczél Béla és mások alkotásai igénye-
sek, s jó festői kvalitásokat mutatnak. Már csak 
az a kérdés, hogy miért kellett „az ő munkájuk-
nak ilyen méltatlan társaságban szerepelni?” 

Szerinte a városi tanács egyik előadója által 
megnyitott „hevenyészett” kiállításból három 
tanulság követezik. Elsősorban az, hogy abban a 
városban, ahol a Keresztény Múzeum anyagával 
és olyan művészek alkotásaival találkozhat a kö-
zönség, mint Gadányi Jenő, Kassák Lajos, 
Szántó Piroska, Nyergesi János és Szalai 
Zoltán, nem szabad igénytelen kiállítást ren-
dezni. Másodsorban az, hogy a város égisze alatt 
rendezett kiállítások anyagának válogatásába be 
kell kapcsolni a város kulturális vezetését. Har-
madsorban pedig azt, hogy a Magyar Népköztár-
saság Művészeti Alapjának zsűrije nélkül nem 
szabad kiállítást nyitni. 

1961-ben a Balassa Bálint Múzeum is belépett 
a kiállítás-rendező intézmények sorába. Ebben 
az évben a Balassa Bálint Múzeumban nyílt meg 
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az esztergomi festők második csoportos kiállítá-
sa. Ezen Gerencsér Anna, Borbély György, 
Pongrácz Sarolta, Pirchala Imre, Kaposi 
Antal, Kaposi Endre, Radácsy Antal dr., 
Kocsis Lajos, Seres Béla, Végvári I. János, 
Vincze László, Andráskó István, Pánczél 
Béla, Martsa István és Czuczay József je-
lentkezett új alkotásaival. Önálló tárlattal jelent-
kezett ugyanitt Kerti Károly (Magyarbóly, 1917
–Tata, 1986) tatai grafikus művész. 

A sort 1963-ban ugyanitt Bene Géza 
(Csácsa, 1900 – Budapest, 1960), a Felsőfokú 
Tanítóképző Intézetben Kucs Béla (Ózd, 1925 
– Szentendre, 1984) és Végvári I. János, 1964
-ben Barta Mária (Budapest, 1897 –Budapest, 
1969), Rafael Győző (Rév-Komárom, 1900 –
Budapest, 1981) a Petőfi Sándor Művelődési Ott-
honban, 1965-ben Szőnyi István, Derkovits 
Gyula a Balassa Bálint Múzeumban folytatta. 

Az esztergomi képzőművészek következő je-
lentős vállalkozása a Balassa Bálint Múzeumban 
1966-ban megnyitott kiállításon, a városban élő 
ismert és elismert képzőművészek alkotásaival 
együtt szerepeltek a képzőművész kör tagjainak 
legjobb művei is. Andráskó István, Huszár 
István, Kaposi Antal, Kaposi Endre, 
Környey László, Prunkl János, Süttő Fe-
renc, Szentessy László és Tamási Lajos 
már az érlelődő, új művészeti közélet előfutárai 
voltak. Még ugyanebben az évben ugyanitt ke-
rült sor a Szentendrei Festők kiállítására. A 
Technika Háza 1967-ben Heitler László alko-
tásait, a Balassa Bálint Múzeum 1967-ben Bá-
lint Endre, Kernstok Károly, a Tanító- és 
Óvónőképző intézetek képzőművész tanárainak 
kiállítása, Lenin a magyar képzőművészetben 
kiállítására várta az érdeklődőket. 

 
Amatőr képzőművészet Komárom megyé-
ben, az esztergomi Képzőművész Kör mű-
ködése (1957–1967) 
 
Az amatőr képzőművészeti tevékenység általá-
nos keretévé váltak a megyében a képzőmű-
vész körök. A régebben működő esztergomi és 
tatabányai mellett több új is alakult. Így pél-
dául 1959-ben Tatán, 1963-ban Oroszlányban, 
1964-ben Császáron. Ezek aktív működése in-
dokolta, hogy 1963-ban Oroszlányban a Műve-
lődési Központban, 1964-ben, 1966-ban, 1967-
ben Tatabányán a Népházban, megrendezték a 
megyében működő képzőművész körök kiállí-
tását. Az esztergomi képzőművész kör tagjai 
az utóbbin jelentkeztek először alkotásaikkal. 
Korábbi években történt távolmaradásuknak 
alapos oka volt. 

Az esztergomi képzőművész kör az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leverését követően, 

csak 1957. március 1-től folytathatta működését. 
A városi tanács végrehajtó bizottsága 1959 máju-
sában foglalkozott az intézmény helyzetével. Ek-
kor a művelődési ház feladatául adta kör vezető-
jének azt, hogy a taglétszámon belül gyarapítsa a 
kétkezi munkások számát, az intézménynek pedig 
azt, hogy évente legalább négy különböző jellegű 
kiállítást rendezzen. A feladat végrehajtása érde-
kében új vezetőt állított az intézmény élére. Az új 
igazgató július 14-én jelentette a végrehajtó bi-
zottságnak, hogy a Heil Ferenc vezette „Képző-
művészeti szakkör hetenként hétfőn rendszere-
sen megtartja műtermi gyakorlatát” Ebben az 
időszakban már nem esett szó a szobrász körről, 
amely valószínűleg 1958 márciusától beolvadt a 
képzőművész körbe. Ugyanebben a beszámoló-
ban jelezte az intézmény vezetője, hogy a kör tag-
jai az ősz folyamán kiállítással lépnek közönség 
elé. Ez nem volt egyszerű feladat, mert az intéz-
mény vezetésének energiáját a kulturális élet te-
rületén megnyilvánuló politikai támadások, az 
újjáépülő hatalom centralizálási törekvései elleni 
védekezés kötötte le. E támadások egyikének kö-
vetkezménye az volt, hogy Heil Ferencet 1960. 
január elsejével felmentették szakkörvezetői 
funkciójából, egyidejűleg új körvezető beállítását 
rendelték el. Mint mondták, „E nélkül a munka-
tervi feladatok nem valósíthatók meg.” Ezt köve-
tően, majdnem másfél évre volt szüksége a bíró-
ságnak ahhoz, hogy a méltatlan helyzetet meg-
nyugtatóan rendezze. A bíróság végül visszaállí-
totta Heil Ferenc munkaviszonyát mivel a Megyei 
Pártbizottság és a Megyei Tanács Művelődési 
Osztálya, a szakkörvezetővel kapcsolatban felme-
rült politikai és egyéb problémákat felülvizsgálta 
és azokat alaptalannak tartotta. A Megyei Párt 
Végrehajtó Bizottsága ezt követően határozatban 
értesítette az illetékes művelődési házakat (Esz-
tergom, Dorog, Tokod), hogy a képzőművész kö-
rök vezetőjét Heil Ferencet a beosztásában meg-
erősítette és a jövőben minden támogatást megad 
munkájához. Ugyanakkor felhívta Heil Ferenc 
figyelmét arra, hogy amennyiben akár Eszter-
gomban, akár Dorogon, akár Tokodon munkája 
végzése során probléma merülne fel, úgy azt 
azonnal jelentse a határozat kibocsátójának. 

Ezzel sajnos nem zárult le a képzőművész kör 
feladata és működésének tartalmi kérdései körül 
zajló vita. A Balassa Bálint és a Keresztény Mú-
zeum által korábban rendezett kiállítások által 
kavart viharokra utal például az, hogy 1961-ben, 
a Megyei Tanács VB. egyik tagja feleletet várt 
arra, hogy „a képzőművészet terén található kü-
lönböző irányzatok […] a képzőművész körnél 
hogyan csapódnak le”. A kérdésre adott válasz 
szerint, a „képzőművész körön belül a különböző 
irányzatokat […] nem engedik érvényesülni.” A 
kör 76 tagja, mintegy 50 zsűrizett alkotással ké-
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szült újjáalakulásnak 10 évfordulójára. Az ünne-
pi kiállításon Erdész Lipót, Hamar Lajos, 
Heil-Huba Ferenc, Mihajlov Stásze, Pán-
cél Béla, Radácsi Antal, Szentessy László 
és Tamási Péter alkotásai szerepeltek. 

A következő, immár szokásosnak tekinthető, 
éves munkájukat összegző, kiállításán 
Radácsy Antal dr., Varsányi Sándor, 
Vincze László, Teleki Katalin és idősb. 
Tamási Péter jelentkezett alkotásaival. Dévé-
nyi Iván szerint a „kiállítás arról győzi meg a 
szemlélőt, hogy az esztergomi képzőművészeti 
kör - élén a feladatát szeretettel és hozzáértés-
sel ellátó vezetővel - fontos, és sikeres munkát 
végez a képzőművészet csiszolásának. palléro-
zásának területén.” 1967-ben a képzőművész 
kör tagjai immár dokumentálhatóan is részese-
ivé váltak a megye képzőművészeti életének. A 
Komárom megyei Képzőművészeti Szakkörök-
nek a tatabányai Népházban rendezett kiállítá-
sán Ács, Császár, Kisbér, Komárom, Oroszlány, 
Tata, Tatabánya, Tatatabánya-Kertváros szak-
köreinek sorában ott volt az esztergomi is. A 
kört Bekő Sándorné, Kurcz György, Szendrő 
Csilla, Varsányi Sándor és Wölfinger Mihály 
képviselte alkotásaival. 

Magyar képzőművészet a Duna bal part-
ján (1950–1967) 
 
A Duna bal partjának magyarok lakta települése-
in működő, szakemberhiánnyal küzdő múzeu-
moknak, alig értékelhető hatásuk volt a tárgyalt 
időszak képzőművészeti életére. Az 1949-től Ko-
máromban (Komárno) járási múzeumként mű-
ködő a Duna Menti Múzeumban és az 1964-ben 
megnyitott dunaszerdahelyi Csallóközi Múze-
umban nem volt kortárs képzőművészeti kiállí-
tások rendezésére alkalmas hely. 

A csehszlovákiai képzőművészeti életben a 
magyar kisebbséghez tartozó „akadémiai festők” 
csak a Csehszlovák Képzőművészek Szövetségé-
nek tagjaként egzisztálhattak. Az itt élő magyar 
alkotók száma az átszervezések és a kitelepítések 
nyomán minimálisra csökkent. A Párkányban 
születettek közül, a tanulmányait 1950–52-ben a 
pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán Ján 
Mudroch professzor tanítványaként befejező 
Barta Gyula (Párkány [Štúrovo, CSZ], 1922 – 
Pozsony, 2008) karrierje alakult a legszerencsé-
sebben. 1952-ben tagja lett Szlovák Képzőművé-
szeti Szövetségnek, majd a Csehszlovák Képző-
művészek Szövetsége és a Szlovák Képzőművé-
szek Szövetsége Ellenőrző és Revíziós Komisszi-
ójának. Életének ebben a periódusában alkotott 
realista művei révén, a szlovák képzőművészet 
legjelentősebb alkotói között jegyezték. 1955-től 
egyéni kiállítások sorával szerepelt Pozsonyban 
(Bratislava), Szencen (Senec), Komáromban 
(Komárno), Dunaszerdahelyen (Dunajská 
Streda), Érsekújvárott (Nové Zámky), Trencsén-
ben (Trenčín), Bátorkeszin (Vojnice), Holice na 
Ostrove-ban, Nyitrán (Nitra), Dióspatonyban 
(Orechová Potôň), Krakkóban (Krakow). Kollek-
tív tárlatokon vett részt Pozsonyban (Bratislava), 
Prágában (Praha), Besztercebányán (Banská 
Bystrica), Kassán (Košice), Nyitrán (Nitra), Ér-
sekújváron (Nové Zámky), Surányban (Šurány), 
Trencsénben (Trenčin), Frỳdek Místek-ben, Ko-
máromban (Komárno) Alsókubinban (Dolný 
Kubín) 

A Párkány környékén – Helembán – élő 
Bánsághi Vince 1952–1953-ban Kéménden 
(Kamenín) jelentkezett kiállítással. A Sztálin ha-
lálával kezdődő „olvadásnak” tudható be, hogy 
1952–1957 között, egyházi megbízás alapján el-
készíthette a szalkai (Salka), római katolikus 
templom „A hét szentség képei” című alkotását. 
Abban viszont, hogy 1956-ban, 75. születésnapja 
tiszteletére, a Csehszlovák Képzőművészek Köz-
ponti Szövetsége, Bratislavai Szlovák Szekciója 
rendezésében gyűjteményes kiállítása nyílhatott 
Pozsonyban (Bratislava) Városi Múzeumban, 
minden bizonnyal szerepe volt a szülőhelyéhez 
ragaszkodó Barta Gyulának is. 

Kopócs Tibor: A mű 
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Alkotói tevékenysége mellett bizonyíthatóan 
része volt a következő művészgeneráció két, Pár-
kányból induló képviselője, Kocsis Ernő 
(Ernest Kocsis) [Párkány (Štúrovo), 1937. ok-
tóber 22.] és Gerstner István (Štefan 
Gerstner) (Esztergom, 1939. január 21.) mű-
vészpályára állításának. 

Ernest Kocsis (Ernő) Alapiskolai tanul-
mányait a magyar tanítási nyelvű, helyi iskolá-
ban kezdte. Ebben a tanítás a háború miatt 
megszűnt. Tanulmányait a szlovák nyelvű isko-
lában folytatta és 1953-ban fejezte be. 1950–
1953. években az első mesterének tartott 
Bánsághi Vince festőművésznél folytatott ma-
gántanulmányokat. Iskolai tanulmányait Kör-
möcbányán (Kremnica) a pilótatiszti iskolában 
folytatta, ahol 1956-ban érettségizett, majd a 
pilótatiszti akadémia hallgatója lett. Itt szület-
tek első karikatúrái. Az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc idején, a Magyar Rádió 
adásában elhangzott tudósításokat tolmácsolta 
bajtársainak. Ezért feljelentették és letartóztat-
ták, tanulmányait nem folytathatta, mert úgy 
vélték, hogy valamelyik titkosszolgálatnak dol-
gozik. Az ostravai bányában kényszerűen eltöl-
tött évei után 1960-tól rajztanárként működött 
az Érsekújvári járás újonnan nyílt magyar tan-
nyelvű iskoláiban. Tanári munkája mellett leve-
lező tagozaton diplomázott a Nyitrai Pedagógiai 
Főiskola orosz nyelv és rajz szakán. Diplomájá-
val, 1964-től Komáromban (Komárno) a komá-
romi szlovák tannyelvű általános iskolában, a 
szakmunkásképző iskolában és a gimnázium-
ban tanított.57 

Gerstner István (Štefan Gerstner) a 
képzőművészettel 15 éves korában jegyezte el 
magát. Ekkor elsősorban az akvarell technika 
érdekelte. Első mestere a Helembán alkotó táj-
képfestő, Bánsághi – Steinacher Vince volt. 
Bánsághi 1960-ban bekövetkezett haláláig min-
den idejét annak műtermében töltötte. A Nyitrai 
Pedagógiai Főiskola képzőművészeti szakán 
1965-ben diplomázott. Ezt követően, rendszere-
sen kiállító művészként, Prágában és Pozsony-
ban alkotott. 

Az 1966. szeptember 7-én Párkányban letele-
pült Simonyi Lajos (Horváti, 1904–Párkány, 
1998) 1950. szeptember 1-től 1955-ig Kürtön ta-
nított. Ettől 1960. augusztus 31-ig Tardoskedden 
iskolaigazgatóként működött. Közben 1951–1955 
között levelező hallgatóként diplomázott a Po-
zsonyi Comenius Egyetemen. 1960. szeptember 
1-től 1965. augusztus 31-ig Nyitrán a Pedagógiai 
intézet, majd annak Képzőművészeti Tanszék-
ének főiskolai oktatója. Művészeti tanulmányait 
az eperjesi (Prešov) P. J. Šafárik Egyetemen 
folytatta. Neves művész-tanárai között tartotta 
számon Eugen Lehotsky, Jozef Bendík, Hegyesi 

Gyula és Gál Tibor festőművészeket, Rudolf Ha-
rák és Július Machaj szobrászokat. 

Párkányban már nyugdíjasként azzal járult 
hozzá a helyi Művészeti Alapiskola létrejöttéhez, 
hogy megalapította a zeneiskola mellett a képző-
művészeti tagozatot. Művészeti hitvallása: 
„Realista vagyok. Azt festek, amit látok, tapaszta-
lok és átélek, tudatában vagyok annak, hogy társa-
dalomban élünk és dolgozunk. Senkit nem után-
zok! (Oly sok tanárom volt, és mind oly rövid ide-
ig, hogy egy sem lehetett rám hatással.) […] Műve-
im nem valamilyen új technika keresése, kitalálása 
közben keletkeztek, hanem munkámmal együtt 
alakult ki és fejlődött a technikám.” 

Mint látható, a Duna jobb partján az 1960-as 
évektől érzékelhető folyamatok nem kerülték el a 
csehszlovákiai képzőművészeti életet sem. Ugyan-
akkor csak néhány éves fáziskéséssel követték azt. 
Az új szellemiséget a pozsonyi és prágai főiskolá-
kon végzett fiatalok képviselték. A megújulás jegyé-
ben jött létre a fiatal művészettörténész, bajmóci 
műemlékvédőt Kubička Kucsera Klárát, Nagy 
János szobrászt, Nagy József grafikusművészt, 
Eckerdt Sándor grafikus – festőművészt és a 
Szabó Gyula növendék, Bacskai Béla festőt ma-
gában foglaló művészcsoport 1961-es, Ekecsen és 
Gombaszögön bemutatott vándorkiállítása. A tér-
ség művészmegtartó erejének gyengeségét jelzi, 
hogy az érsekújvári születésű Jaksics Ferenc 
(Érsekújvár, 1937) grafikus, illusztrátor, festő, aki 
1957–1964 között végezte el a pozsonyi Képzőmű-
vészeti Főiskolát, Pozsonyban lelt otthonra. A 
kéméndi születésű Prágában végzett Bartusz 
György (Kéménd, 1933) képzőművész Kassán él 
és alkot. 

Ez a vidék viszont megtartotta Nagy János 
(Rákosszentmihály, 1935) szobrászművészt, akinek 
szülei két évtizednyi kényszerű távollét után gyer-
mekeikkel együtt települtek vissza Révkomáromba. 
Nagy János 1954–1961 között volt a pozsonyi Kép-
zőművészeti Főiskola hallgatója, mesterei Fraňo 
Štefunko és Rudolf Pribiš. 1961-ben diplomázott. 
Ezt követően négy-négy évig oktatott a beszterce-

Végvári I. János: Falu a hegyek között 
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bányai, illetve a nyitrai pedagógiai főiskolán. Ke-
rékgyártó István találóan állapította meg róla hogy 
‚a „főiskola befejezését követő” években olyan exp-
resszív realista stílust alakított ki, amelyben az élet-
szerű megfigyelés alárendelődött a kifejezésnek, a 
realisztikus részformák az érzelmi indulati kifeje-
zésnek, a mondandók a belső üzenet kívánalmai-
nak. A művészetében megjelenő látásmód, össze-
köti a konkrétabban részletező és az elvontabb 
megjelenítési módokat, és ez nem más, mint a tár-
gyat újraalkotó kifejező jelleg. Csallóköz – Mátyus-
föld szerelmese. 1965-ben Komáromban telepedett 
le és alapított családot. 

A csehszlovákiai művészeti életben pozitív vál-
tozásokat hozó HÍD 67 c. kiállításra 1967-ben ke-
rült sor Dunaszerdahelyen. E kiállítás eredménye-
ként az irodalmi lapok részéről megnőtt az érdeklő-
dés a csehszlovákiai képzőművészet iránt. Folya-
matos igény mutatkozott a gyermek és felnőtt iro-
dalmi alkotások, folyóiratok illusztrálása iránt., A 
HÍD 67 kiállításon a felvidékiek közül területünk-
ről, a fentebb már említett Nagy János és Nagy 
József, a fiatalabbak közül Kopócs Tibor, 
Platzner Tibor és mások jelentkeztek alkotásaik-
kal. Kopócs Tibor festőművész (Nagykeszi, 
[Veľké Kosihy, CSZ], Komáromi járás, 1937), 1954-
ben fejezte be tanulmányait a pozsonyi Iparművé-
szeti Szakközépiskola grafikai szakán. 1966-ban az 
eperjesi (Prešov) P. J. Šafárik Egyetem képzőmű-
vész-történelem szakán diplomázott. Tanárai Gáll 
Tibor, Jozef Bendík, Eugen Lehotský voltak. A sor-
ban a következő Platzner Tibor (Szőgyén, 1939 -- 
Komárom, 2000) festő, grafikus, jelmez- és díszlet-
tervező 1959–1963 között szlovák–rajz szakot vég-
zett a nyitrai Pedagógia Főiskolán. 1963–1965 kö-
zött a főiskola oktatója. 1965–1990 között a komá-
romi Magyar Területi Színház (ma Jókai Színház) 
díszlet- és jelmeztervezője volt. A HÍD 67 kiállítás 
különleges értékeként tartjuk számon, hogy azon, a 
felvidékiekkel együtt három magyarországi művész 
is szerepelt. Nevezetesen, Deák György 
(Mezőcsát, 1940) alkalmazott grafikus, aki 1966-
ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola, 
grafikus szakán, mesterei Kádár György és 
Konecsni György voltak. Chovan Lóránt 
(Mitrovica, 1913– 2007) festő, aki Rudnay Gyula 
tanítványaként 1941-ben végzett a Magyar Képző-
művészeti Főiskolán. 

Ebben az időszakban nem volt jelentős, leg-
alább is érzékelhetően nem volt jelen a térség 
életében a CSEMADOK hatáskörébe utalt, szer-
vezett amatőrök tevékenysége. 
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