
2 6 3P O R T R É G A L É R I A  –  P I R C H A LA  I M R E

Nyugtalan lelkű kismester volt, akit a „megnyugvás
ösvényei” Szombathelyre vezettek. Jócskán túl járt
már élete delén, amikor feladta a „fővárosi művész”
pozícióját, s még másfél évtizedig alkothatott sikeres,
megbecsült művészként – a vidéki városban.
A Derkovits Gyuláról elnevezett „szocialista város-
negyedben” élete „új társával” alakította ki pár
négyzetméteres kis műhelyét. Szobányi műhelye,
staffelája, festőkészségei és képei – a falakon és
letámasztva – dacolva az idővel, a múlandósággal,
ma is őrzik eredeti állapotukat. Minden rá emlé-
keztet, mintha csak pihenésképpen hagyta volna
el helyét, hogy sétáljon a parkban, a patakok men-
tén vagy betérjen valami hangulatos kiskocsmába.
Legkedvesebb képei a nappali helyiség falait borítják.
Tőlük semmi áron meg nem vált volna. Portrék,
színekben pompázó, gonddal szerkesztett tájképek,
városrészletek harmonikus együttese szemlélteti
az életmű lényegét. Hangsúlyos munkák – közöttük
Esztergomról. Átfogó panoráma a Szent Tamás-
hegyről alátekintve, közelében egy korai vászon:
piros tetejű házak ölelésében zölden felmagasodó
Kálvária-hegy a stációkkal, a Golgotával és a kis
kápolnával. A Kuklender-hegy, a pincesor, a hegyekre
kapaszkodó, zegzugos utcák, itt-ott néhány kis-
városi figura a távoli gyermekkor bolyongásaira
emlékeztet. Színekben, formákban megörökített
vallomások, távolból küldött sóhajok, az örök visz-
szatérés vágyát őrző jelkép mindahány. A szeretett,
rég elhagyott Duna-parti város iránti vonzódás
dokumentumai. Pirchala Imre életének ugyanis
meghatározó, hiteles helye Esztergom, a „gyer-
mekkor színtere”, a hazatérés örömét mindig újra
feltámasztó, a családi élet melegségére emlé-
keztető éden. Örökkévalóságig tartó kötelék, rajong-
va szeretett urbs. Bár nem itt született, s emlékeiben
kitüntetett hely jutott Pozsonynak is, de amikor
kitérőkkel tarkított élete lezárult, kívánsága szerint
itt temették végső nyughelyére.

Művészi pályája a húszas évek végén indult.
Gyermekéveit a monarchia végnapjainak eseményei
szőtték bonyodalmasra. A háborús események
az igazi szülőföld elhagyásának szomorú élmé-
nyében részesítették. A kommün ifjúkori kalandot,
s egyszeri komoly veszélyt hozott. Gimnáziumi
tanulmányai türelmét tették próbára, míg a főiskolás
évek az akadémizmus és a reformszellem, a régi
és a modem művészet küzdelme közepette pereg-
tek. Az Andrássy úti intézetben Vaszary János eszméi
hatottak, benne testesült meg a kor művészideálja.
Programja lényegét 1927-ben írásban is rögzítette.
„A gyökerében megváltozott korszellem követeli új,
kifejező művészi formáját.” Festőnk sorsszerűen
szegődött követőjéül, de a mester következetes
szigora miatt később eltávolodott tőle. Így azután
hatottak rá a főiskola más tanárai is, főként Csók
Istvánt kedvelte. Az impulzusok többirányúsága
végül a természetelvűség tradícióját tovább éltető
posztnagybányai felfogás követőjévé avatta. E szem-
léletben hol a szín, hol a szerkezetesség, vagy
éppen a kemény kontúr dominál – a témától füg-
gően. Nagy, átütő változások – termékeny, eléggé
szétszóródott életművében – később, még nyugati
utazásai hatására sem figyelhetők meg.
Indulásában a családi környezetnek, a szellemi
pályák felé vonzódás hagyományának döntő szerep
jutott. Igaz ugyan, hogy művészt nem találunk fel-
menői között, de a jómódú középosztályhoz tartozó
elei nyomot hagytak a magyar kultúrtörténetben.
Részben kötődéseikkel, részben munkájukkal. Dédapja
a budai helytartótanács elnöke volt. Bensőséges
baráti szálak fűzték a Madách családhoz, oly mértékig,
hogy az Imre név az elsőszülött Pirchala-fíak becsben
tartott örökévé vált. Nagyapja – aki már érdemben
közreműködött iskoláztatásában – Madách Imre
keresztfia volt. Érdemleges pályát futott be a magyar
tanügy szolgálatában. Pozsonyban a tankerületi
főigazgató tisztét látta el. Kivette részét a tudományos
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Pirchala Imre: Esztergomi látkép, 1960-as évek

Pirchala Imre: Csendélet citromokkal
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munkából és tankönyvírással is foglalkozott. Baráti
köréhez tartozott a Pozsonyba néha bekopogtató
Mednyánszky László. Érdemei elismeréseként pedig
az Országos Középiskolai Tanárok Egyesülete tiszte-
letbeli tagjává választotta. Festőnk e nagyapa „kosz-
tosaként” kezdte meg gimnáziumi tanulmányait
a koronázó városban.
Szülőfaluja azonban egy felvidéki, szlovákok lakta
kis falu, Nyitrapereszlény, ahol 1904. március 20-án
örvendezett érkezésén családja. Apja az esztergomi
káptalan nyitravölgyi birtokán intézőként dolgozott.
Elemi osztályait a helyi magyar iskolában végezte
el. 1914-ben került Pozsonyba, s kezdte meg gim-
náziumi tanulmányait. Akkor már kedvvel rajzolgatott,
s készségét felismerve rajztanára külön feladatokkal
bízta meg. Nagyapja az egyéniséget, a művelt
embert, a rendszeretőt, a kemény tartással bíró
példát testesítette meg előtte.
Jelentős fordulatot 1916 jelentett életében. A felvidéki
család feladva az otthont, a munkakört, Esztergomba
költözött. Magukkal hozták a Pozsonyban tanuló
gyermeküket is és beíratták a bencés gimnáziumba.
Csakhamar konfliktusai támadtak, s inkább átköltözött
az állami reálba. Különösen a humaniórák és az ábrá-
zoló jellegű tárgyak kötötték le. Szabad óráiban szí-
vesen csatangolt a várost övező hegyeken, erdőkben.
Kalandozásai közben ismerkedett meg Bayer Ágost
festőművésszel, első mesterével. Barátság alakult
ki közöttük, műtermében bécsi modelleket rajzoltak.
Megtanulta az olajfestés alapjait. Ekkor születtek
első festményei. Húgáról „zongorázós portrét” festett
és tájképezett.
A tanulóévek élményei közé tartozott az 1919-es
kaland – 15 évesen, osztálytársaival együtt, a ser-
dülő fiú kíváncsiságának engedve „vörös katoná-
nak” állt. Párkányon lövészárkot ástak, de a közelgő
cseh légiósok elől csakhamar visszavonultak. A híd-
főt védő tüzéreknek segítkeztek. Aztán újra az is-
kolapad következett, de egyelőre nem az érettségi.
Innét (is) eredeztethető, lázadásra hajlamos balol-
daliságát a későbbi méltánytalanságok ellenére
élete végéig vállalta, de azt nem szóval, hanem
veszélyvállalással, tettekkel bizonyította. Kimaradt
a gimnáziumból és 1920-ban sikeresen felvételizett
az Iparművészeti Iskolába. Helyét itt sem találta,

nyughatatlan lelke nehezen tűrte az iskolás kö-
töttségeket. Inkább magánúton érettségizett le.
1923-ban kiállta a szűrővizsgák próbáját és a Ma-
gyar Királyi Képzőművészeti Főiskola növendéke
lehetett. Rajztanári oklevelét 1927-ben kapta meg.
Vaszary János a komoly, igényes munkát, s egyi-
dejűleg a szabadság eszményét plántálta növen-
dékeibe. Szerkesztőkészségére, egy ideig festői
felfogására, ecsetkezelésének dinamizmusára ha-
tottak a tanultak. A már említett Kálvária-hegy en-
nek jegyeit viseli. A maga útját mégis másként
képzelve, lassan elhagyta a hatásokat, s visszatért
a natura kevésbé stilizált ábrázolásához. Az Esz-
tergomban élő család, a jómódú pesti rokonság
viszonylag jó hátteret biztosított életmódjához. Ezek-
ben az években – főként nyaranta – családi köte-
lékben hasznos utazásokat tett Olaszországban,
Ausztriában, Németországban. Utazó szenvedélye
később újra feléledt, s fontos élményforrása maradt
festészetének. 1928-ban tanári állást vállalt két ta-
nonciskolában: Budapesten és Esztergomban. A fő-
városban 1933-tól tanártársa volt az ugyancsak
iparosjelölteket oktató Barcsay Jenőnek. Ingázó
„munkása” lett a tanügynek. Mozgalmas életformája
és természete lehetővé tette számára, hogy mind-
két városban életteret, baráti társaságot találjon.
Esztergomban tagja volt a Balassa Bálint Irodalmi
és Művészeti Társaságnak. Kiállításaikon többször
szerepelt. 1933-as plakátpályázatukon Esztergom
című plakátjával első díjat nyert, s ez oly sikeres
munkának bizonyult, hogy a háború után – ide-
genforgalmi céllal – újra kinyomtatták. Első házas-
ságát 1931-ben ugyancsak Esztergomban kötötte,
itt teremtett otthont családjának, gyermekének. Vi-
lágról alkotott nézeteik azonossága avatta barát-
sággá Martsa Alajos fotóművésszel való kapcsolatát,
akinek műterme a 30-as években valóságos „mo-
dern szellemi gócponttá vált” (Zolnay László). E kör-
ben ismerkedett meg Tersánszky J. Jenővel, Berda
Józseffel, Féja Gézával. Berda vezette be az óbu-
dai Kéhli-nél gyülekező, a kisvendéglők romanti-
kus hangulatát, jó ételeit-italait kedvelő írók, mű-
vészek társaságába. A nevesebbek közül említsük
meg Tamási Áront, Szántó Györgyöt, a táncmű-
vész Harangozó Gyulát. Az együttlétek emlékét
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számos dedikációval gazdagított könyv őrzi.
Martsa a fotóalbumába is beválogatta Pirchala
portréját.
Barátságuk kiállta a nehezebb idők próbáját is.
A fővárosban bujkáló Martsa Alajossal együttmű-
ködve – 1944 novemberében – tevékenyen köz-
reműködött a munkaszolgálatból menekített Csorba
Géza szobrászművész esztergomi rejtegetésében,
ápolásában. A Pirchala-család mentette meg Csorbát
később a mindenütt és mindenkiben ellenséget,
kémet gyanító szovjet katonák zárkájából is (Kaposi
Endre). Az ötvenes években az „új tagokkal” bővült
„irodalmi-művészeti szalonban” találkozott Zolnay
László régésszel, aki kezdettől rokonszenvvel kísérte
festői törekvéseit. Esztergomi, szombathelyi, nagy-
kanizsai kiállításaihoz írt ajánló soraival, leveleivel
érzékeltette megbecsülését. Önéletírásában pedig
többször megemlítette bátor helytállását.
Az utazgatás kényelmetlenségeit megunva Pestre
költözött. A nyarakat, a családi ünnepeket azonban
továbbra is övéi körében töltötte. Ragaszkodásának
bizonyítékai az ott festett képek nagy száma.
Akvarellel, olajjal egyaránt dolgozott. Kedvenc
témája a különböző álláspontokról tanulmányozott,
a város képét meghatározó motívumokat összefogó
látvány. A Szent Tamás-hegyről több változatban
megörökítette a Víziváros tornyait, tetőit, a Várhegy
Bazilika-kupolával lezárt meredélyes tömbjét.
A Bazilikát a Kis-Duna híd mellől ugyancsak meg-
festette. Más képein a Szent Tamás-hegy zegzugos
utcái, a pincesor részletei ragyognak a fényben,
hajdanvolt hangulatokat mentenek át a jövőbe.
A szigeti fasor, a várost ölelő dombok, rétek üde
zöldje ugyancsak gyakori témája. De elkalandozott
a Duna mentén Dömös felé, s becserkészte
a Dunazug hegység rejtőző völgyeit is.
Miközben a vészből mentette az üldözötteket, nem
gondolt arra, hogy az eljövendő, megálmodott „új
világ” a legkevésbé sem méltányolja majd múltját.
Sőt! Élete teljében nyugdíjba küldték. Ezért különböző,
felkészültségének jól megfelelő feladatokat vállalt.
Plakátokat tervezett – egy „vásár-plakáttal” 1948-ban
díjat is nyert –, Esztergomban kirakatokat rendezett.
Végül 1949-ben stabil álláshoz jutott a Várostervező
Irodánál, ahol grafikusként alkalmazták.

Művészi munkálkodásának eredményeiről egyéni és
közös kiállításokon adott számot. 1946-ban egy „fel-
szabadulási vándorkiállítással” Esztergomba is elju-
tottak művei. 1950-ben a Műcsarnokban, 1954-ben
a budapesti Gázművek Kultúrtermében szerepelt
közös kiállításon. A következő évben a megyei művé-
szek közös bemutatkozása szólította „haza”. Együtt
állított ki egykori mesterével, Bayer Ágosttal. Kortársai
közül Divéky Jolán grafikus, Szalai Zoltán festő, Nyergesi
János festő emelhető ki a névsorból.
1963-ban – baráti meghívásra – először utazott Pá-
rizsba. Négy év múlva megismételte a munkával
teli „tanulmányutat”, akkor Arles-ig jutott. Karakterér-
zékét portré megrendelések teljesítésével hasznosí-
totta. Rengeteg utcaképet, tájképet készített. Rajzai
olyannyira sikeresek voltak, hogy némelyiket képes-
lapon sokszorosították. Jól érezte magát a „művészek
városában”, élvezte a nagyváros sodrását, forgatagát,
témagazdagságát. Erős csábítást érzett a maradásra,
biztatásban sem volt hiány, de mindig hazatért. Éle-
tének már említett fordulata 1969-ben egy új há-
zasságkötéssel következett be. Hatvanöt évesen
hagyta el Budapestet, s feleségével annak szülő-
földjére költöztek. Munkával teli, harmonikus másfél
évtized következett életében. Megértő társ gondos-
kodott a nyugodt alkotás kereteiről, hátteréről. Gya-
rapodott a termés, új témákat talált, a meghívások
pedig egymást érték. A sokáig magát mellőzöttnek
tudó művész szokatlan népszerűséget vívott ki ma-
gának Pannónia nyugati végein. Tárlatait a közönség
aktív érdeklődésétől kísérve nyitották meg, s anyagi
panaszra sem adott okot meghívóinak. Sokat utazott
országon belül, s otthonosan festett szerte a Du-
nántúlon. A  veszprémi Bakony Múzeumban
1967-ben főként utazási élményeiről adott „képes”
beszámolót. A képcímek tanúsága szerint Metz, Po-
zsony, Párizs vedutáit, csopaki, dömösi, veszprémi,
szentendrei hangulatokat őrző színes tájképeket lát-
hatott a közönség, de nem hiányoztak az esztergomi
akvarellek sem. Méltatója, érdeméül az egyszerűsé-
get, a tisztán megfogalmazott művészi igazságot
említette. Vas megyében 1970-től vett részt a megyei
tárlatokon. 1973-ban Hadik Gyulával közösen mu-
tatkoztak be. A megfestett témák köre a provincia
színeivel, formáival gyarapodott. Munkáit a mívesség,
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a szín- és formakontrasztok érett alkalmazása jelle-
mezte. Zolnay László lelkesülten állt művei mellé:
„a nézőt (…) mintegy érzelmi pergőtűzben tartják,
lebilincselik” – írta a katalógusába. Első – máig
egyetlen – esztergomi önálló kiállítását 1974. október
20-án Kaposi Endre nyitotta meg. A katalógus előszót
„költői vándorútjáról” ismét Zolnay kerekítette, nem
hagyva említetlen Esztergom „részesedését” a festő
életművében. Piktúrájának rejtett értelmét ekként
látta: „ tiszta művészet, az érzékeny léleken átszűrt
élmény az a nagy többlet, amivel Pirchala Imre
képei, tájai, csendéletei gazdagabbak, s árnyaltabbak
a valóság fényképezett látványánál”. A tematikai
többletet a vasi táj elevenségét közvetítő festmények
jelentették. A meghívó egyetlen reprodukciója,
az Esztergomi látkép eredetije ma a Balassa Bálint
Múzeum gyűjteményében őrzi alkotója hódolatát.
A következő kiállítás 1977-ben Nagykanizsán nyílt
a hagyományok folytatójaként, a maga útját járóként
aposztrofált festő műveiből. Népszerűsége, a helyi
hivatalosság figyelme szinte kényszerítette, hogy
a következő években Szombathelyre korlátozza köz-
szerepléseit. 1979-ben egy iskolai kollégiumban,
1980-ban és 1983-ban a helyi Képcsarnok bemu-
tatótermében jelentkezett új művekkel. Előbbi a 76.
születésnap alkalmából ünnepi hangulattól övezve
maradt emlékezetes esemény. „Egy életmű kitelje-
sedése, sok-sok napsugár együtt” – szárnyalt a mél-
tató szó. A siker meglepő: minden képe elkelt már
a megnyitás perceiben. Maga rezignáltan nyilatkozta:
„…valahogy mindig kevés a kép”. Gyűjtői verseng-
tek festményeiért. Jelentős kollekciók őrzik műveit,
de sok otthon díszei között is megtalálható egy-
két Pirchala-kép. Népszerűségének magyarázatát
így adta meg a helyi újságíró: „Életszeretet képek-
ben; nincs rajtuk semmi különös megfejtendő, el-
idegenítő, magasröptűen csak a vájtfülűeknek
szóló” (Szakály Éva). A festő a sokat megélt öregek

bölcsességével nyugtázta fogadtatását, s visszavo-
nult újabb témákat megfesteni. Nyolcvanadik évé-
ben még azon tűnődött, hogy a tavasz beálltával,
de legkésőbb nyáron el kell mennie ismét Eszter-
gomba, mert várja ott még néhány megfestendő
motívum. Születésnapján ismét felkeresték a megye
vezetői, barátai. Aztán eljött a tavasz, el a nyár is,
de a „hazatérő csillagok” hiába vibráltak a tiszta
égbolton. Csak porhüvelye kelt útra – de már az őszi
harmatok nyomán –, hogy megtérjen a családi sír-
boltba, a belvárosi temetőbe. Pirchala Imre 1984.
október 21-én végleg magára hagyta műtermét.
Fogyatkozó barátai, tisztelői nevében Zolnay László
búcsúzott tőle. Az esztergomi hajdani baráti kör
„utolsó pillérét veszítette el” – mondotta. Kifejezte
reményét, hogy talán megadatik neki, hogy meg-
rendezheti egyszer Esztergomban Pirchala Imre
gyűjteményes kiállítását, „amelyre a művész nagyon
vágyott”. Nem teljesíthette ígéretét, mert jó fél esz-
tendő múltán ő is csatlakozott a Martsa-kör távolodó
menetéhez.

(Limes, 1997(4)33–48.)

Pirchala Imre:
Táj házakkal
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Pirchala Imre plakátjai 1934, 1948




