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Az egészen ifjúkori kezdetleges tapogatódzó pró-
bálkozásokat leszámítva húszéves korom táján,
a kilencvenes évek elején, falusi környezetben
kezdtem igazán, szakszerűen festegetni. Ez irányú
működésemben általában mindig magam erejére
voltam utalva, tájékozatlanságom folytán kiszolgál-
tatva a nagy ritkán jelentkező művészi benyomá-
soknak.
Rajz és festésben első tanult vezetőm Kováts Károly
festő volt, aki kenyerét az időben fényképezéssel
kereste, s a kényszerű elfoglaltsága folytán mond-
hatni csak mellékesen festegetett. Néhány évet
Münchenben az Akadémián Ludwig Herterich tanár
osztályán tanult. Ő is azok közé a magyar festők
közé tartozott, ki művészi egyénisége kellő ereje
híján belesodródott a München uralkodó vonzereje
révén abba az akadémiai légkörbe, melyben nem
csak a művészet eszközeit, de szellemét is egész
életükre magukra öltve, annak rabságából kiszaba-
dulni nem tudtak. Kováts felügyelete mellett né-
hány alakot és fejet rajzoltam, technikája az
aprólékosságig menő szénrajz volt, azonban sem
otthon rajzolva, sem szabadban festve nem tudott
lelkem felmelegedni a zsíros, levegőtlen, sok fes-
tékkel dolgozó egyetlen mesterem iránt. Valami
másra vágytam. Más érzést váltott ki bennem még
a Régi Műcsarnok vagy a Nemzeti Szalon kiállítá-
sain látott egyik-másik, ez időben hírre kapott festő
munkája. Rippl-Rónai, Vaszary, Csók bontogatták
már akkor sokat ígérő szárnyaikat, bár még igen
kevés népszerűséggel.
Aztán még ebben az évtizedben sikerült felcsigá-
zott kíváncsiságomat kielégíteni és többheti tartóz-
kodásra kijutottam végre Münchenbe. Még ma is
tisztán emlékszem arra a révületre, kábító bűvö-
letre, miben ott részem volt. Múzeumok, képtárak,
kiállítások bőségét habzsoltam, az akkor még Pá-
rizs mellett is virágzó központban. Mit tudtam én
akkor művészeti irányokról, impresszionizmusról?
Látva tanulni törekedtem a belefáradásig. Nagyon

szerettem volna egy nyári tanfolyamra bejelent-
kezni. Hallottam már hírét Hollósy nyári dachaui is-
kolájának, de még nagyon benn voltam
a müncheni világban. Depochitz tanár úr azonban
hosszú szakállát simogatva, nem vett fel, nem
ajánlotta, hogy pályát változtassak, mint később
megtudtam, nem szerette a magyarokat.
Mindvégig nélkülöztem az emelő, serkentő, ver-
senyre hívó társaságot, soha olyan szerencsés lég-
körbe nem kerülhettem, még ritkán felvetődött
művész ismeretségek mellett sem, kiknek felfogá-
sával igazán rokonszenvezhettem volna. Ha többet
is tudott, nem azt tudta, mit én magam erősíteni
vágytam. Felfogás és világnézetbeli titkos hadako-
zás miatt a benső kapcsolat nem fejlődhetett ki.
Legtöbb jól sikerült rajzom vagy festményem annak
köszönheti frissességét és közvetlenségét, mert
egyszerre készült. Még nagyobb tájképeimmel sem
kerestem fel újra a részleteket, mely megfogta ér-
deklődésemet, alakos kép is csak úgy maradt friss,
ha melegben készült. Erre a sietős munkára az
késztetett, hogy vékonyan volt kimérve a művész-
kedésre fordítható időm. A kényszerből így lett meg-
szokás.
Az eljárások különfélesége mindig érdekelt, átját-
szottam a rézkarctól a vakolatfelfestésig a litográfiát
leszámítva az összes eljárási módokat. Szerettem
összecserélni, és egymásra alkalmazni az anyagot
és a módot. Így jutottam el a vízfestményszerű át-
tetsző híg olajfestéshez és a lehető legkevesebb
szín alkalmazásához. Égetett sziena és a párizsi
kék egyedüli, de kadmiumsárgával teljes színsoro-
zatot hozhat létre.
Átlagos magyar kisvárosban vajmi kevés emlékez-
tet a környezetben a művészetre. Legszívesebben
Szenttamás-hegy változatos képeivel és ősszel az
aranyba borult szigeti sétány foglalkoztatott. A táj-
ban a természet csendjét, nyugalmát találtam
meg. 1924-től színesedtek meg képeim és váltott
határozott irányt rajzmódszerem. A fekete kréta és
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pasztell felelt meg leginkább a gyorsírásszerű eljá-
rásomnak, ilyenek az első Budapesten kiállított ké-
peim: Esztergomi séta (szintézis), Akácfa utca
(1919–1936) KUT kiállítás. Nemzeti Szalon, rajzok,
Szigeti út ősszel (olajfestmény 1929) hozta meg
a KUT tagságát. Impresszionizmus: benyomás gyors
megragadása és jegyzetszerű frissessége. Fény és
levegőkutatás. Az élet képének, az első benyomás
friss tükrözésének, a tűnő mozgás megragadása.
A mai olasz hatásra életre keltett neoklasszicizmust
csak olyan tévelygésnek tartom, mint a kubizmus
volt, élete sem lesz hosszabb tartalmú. Egy szűk
körű társaság tartja a hivatalos művészetpártolást
ma kézben, a lezárt országhatárok kényszerítő vé-
delme alatt. Külföldre is csak azok jutnak, s hamis
színben tüntetik fel a magyar művészet mai állását
Gerevich védencei. Az Ernst Múzeumban tervezett
kiállításom megbeszélésekor vetődött fel a kérdés,
hogy hol tanultam? Kételkedve fogadták válaszo-
mat: a napnál, mert semmiféle iskolába nem jártam.
A franciás irányzat is csak úgy született munkáim-

ban, hogy az olvasott különféle elméletet átvittem
a gyakorlatba. A természetben látottakról – mindig
megtartva alapjait – csak annyiban tértem el,
amennyire az elgondolás erősebb kihangsúlyozása
azt megkívánta. 1896-tól a századfordulón külföldről
kiállításra küldött magyar festők munkái éles ellen-
tétben álltak a Műcsarnok ma is csökönyösen tartott
irányaival. Ez az ásító unalom ma sem szolgálhatja
a művészet érdekét. Film, színház ismertetése a ma
divatja, mellette csak néha kap az ismeretekben
mélyen lemaradt olvasó közönség közlést – azt is
legtöbbször hivatalos utasításra – a festőművészet-
ről. Művészeti szerv kevés, egy lap van csak, az is
Gerevich udvara szellemében. Szépművészet! Már
a neve is olyan édeskés, keveset ígérő.

Esztergom, Csernoch út 21.

(Einczinger Ferenc festőművész 1879–1950 em-
lékkiállítása. Esztergom, 2005. Keresztény Mú-
zeum. Katalógus.)

Einczinger Ferenc: Szenttamás, 1941
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Einczinger Ferenc az esztergomi kulturális élet meg-
határozó alakja a XX. század első felében. A ma
már „klasszikus” modernnek is nevezett művészeti
irányzat, az avantgárd megismertetéséért és elfo-
gadtatásáért küzdött alkotói tevékenységével és fá-
radhatatlan közéleti szerepvállalásával évtizedeken
keresztül. Polgári foglalkozása mellett folyamatosan
festett és írt irodalmi műveket, helyi beszámolókat,
elemzéseket a kulturális élet eseményeiről. Előadá-
sokat tartott, kiállításokat szervezett, a városi mű-
velődés elősegítésére országos szervezetekkel,
jelentős hazai művészkörökkel tartott folyamatos
kapcsolatot.
Jelentős festői életműve – eltekintve néhány múze-
umban őrzött darabtól – napjainkban a leszárma-
zottak birtokában, illetőleg magángyűjteményekben
lelhető fel. A művészi hagyaték feldolgozását, rend-
szerezését az Einczinger család kezdte el, amely az
interneten keresztül érhető el.1

A Keresztény Múzeumban megrendezett kiállítás
célja az eddig majd hogy nem elfeledett, kivételes
személyiség nagyszerű alkotásainak bemutatása
a nagyközönség számára.
Einczinger Ferenc első képei az 1899. évi eszter-
gomi I. Amateur kiállításon tűntek fel. A korabeli
sajtó Mednyánszky műveire emlékeztető tájképeit
dicsérte.2

Az alkotó ekkor még banktisztviselő Ipolyságon (ma
Sahy, Szlovákia). Itt került kapcsolatba a nála alig
idősebb Kovács [Kováts] Károly (1875–1946) aka-
démista festővel, akit rajztanárának nevez3.

Az 1902. és a 1903. évből fennmaradtak olyan re-
alisztikus portréi, melyek e hagyományos rajztaní-
tásban való részvételére utalnak. A hamarosan
merevnek és erőtlennek bizonyuló alapképzéssel
párhuzamosan sorra látogatta a budapesti idősza-
kos kiállításokat. Nyári szabadságát 1902–1916 kö-
zött rendszerint Münchenben, Berlinben töltötte,
közben Párizsban és Londonban is járt. Az impresz-
szionizmus oldott hangvétele, kötetlen, friss látás-
módja ragadta először magával, s  ebben
a szellemben alkotott tájképeket. A francia avant-
gárd, a Fauves és a német Die Brücke csoport exp-
resszionizmusa, az élénk, foltszerű színkompozíció,
a szelíd konstruktivista formaalkotási elvek megha-
tározó élményként hatottak művészetére. 1905-
ben a II. Amatőr kiállításon már rendezőként és
kiállítóként vett részt.4

A megnyitóra jelentette meg művészetelméleti
gondolatait, ahol az amatőr művészet eredetiségé-
nek és ösztönösségének értékeit méltatta.5 A di-
csérő helyi lapok kilenc darab Einczinger képet
sorolnak a tárlaton, köztük olyan szénnel rajzolt fej-
tanulmányokra, impresszionista tájképekre utalnak,
melyek ma már nem azonosíthatóak.6

1913 júniusától az Esztergomi Régészeti és Törté-
nelmi Társulat tagja lett. A hírekből tudomást sze-
rezhetünk arról, hogy kerámiagyűjteményét egy
létesítendő városi Történelmi Múzeum anyagának
szánta. A bemutató kiállítást a szülői ház két szo-
bájában rendezte be.7 A Társulat vezetésében he-
lyet foglaló történész, műgyűjtő Lepold Antal

Kontsek Ildikó

AZ  AVANTGÁRD  MŰVÉSZET  KÉPV I SE LŐ J E
ESZTERGOMBAN

1 www.einczinger.hu
2 Amatőr-kiállítás. In: Esztergom és Vidéke 1899. szeptember 10.
3 Az 1940 körül született, rövid művészi önéletírás teljes szövegét közöljük jelen kiadványunkban (szerk.)
4 Bárdos István: Az Esztergomi Képzőművészkör története. Esztergom, 1986. 4–5.
5 Einczinger Ferenc: Néhány szó az amatőr kiállítás rendezése alkalmából. Esztergom és Vidéke 1905. október 19.
6 Séta az amatőr kiállításon I-II. Esztergom és Vidéke 1905. november 5. és november 9.
7 Az Esztergom és Vidéke hasábjain 1913 őszétől 1914 januárjáig említik több alkalommal a múzeumot és a gyűjteményt.
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Einczinger Ferenc: Három grácia, 1928

Einczinger Ferenc: Patak híddal, 1928

Einczinger Ferenc: Látogatás

Einczinger Ferenc: Szenttamás, 1941

Einczinger Ferenc: Építkezés, 1930



kanonokkal kialakult barátsága meghatározó lett
a további életére nézve. A Gerevich Tibor művé-
szettörténész, a Keresztény Múzeum igazgatója
által támogatott kortárs művészeti irányzat, a neo-
klasszicizmus, az itáliai novecento távol állt Ein-
czinger Ferenctől, így köztük nem alakulhatott ki
szorosabb együttműködés.
1914-ben Einczinger tervei alapján épült meg
a környék legmagasabb pontján, a Vaskapu-he-
gyen ma is álló turista menedékház. Eredeti for-
májában egyszintes, lapos kilátóterasszal fedett,
terméskő burkolattal ellátott épület földszintjéhez
tágas, nyitott „veranda” kapcsolódott, melyet zöld
színre festett, fa oszlopok által tartott vörös palatető
védett a naptól és az esőtől.8  A 1910-es évekből
csupán néhány finom vonalú, grafikus városrész-
lete ismert a családi gyűjteményből. Átmenetileg
elveszítette érdeklődését a képzőművészet iránt,
s csupán irodalmi tevékenységének szánta magát.
1919-ben, a Tanácsköztársaság idején ő tervezte
az esztergomi pénzintézetek által egy és két ko-
ronás címletekben kibocsátott szükségpénzeket
szecessziós motívumok felhasználásával. A háború
után „a kisvárosi közönnyel” szembeszállva éve-
ken át szorgalmazta, hogy állítson a város méltó
emléket a háborúban elesett hőseinek.9

1920 körül több rajziskola, iparművészeti iskola
kezdte meg működését Esztergomban Királyfalvi
Kraft Károly, valamint a kiváló grafikus és festőmű-
vész, Bajor Ágost vezetésével a tanítóképző hall-
gatói és az amatőr érdeklődők számára. Bajor
Ágost (1892–1958) a realisztikus, természetközeli
ábrázolásmódot részesítette előnyben. A várost és
környékét ábrázoló alkotásaival korának legjelen-
tősebb helyi művészei közé tartozik. A Budapesten
működő formatervező és reklámgrafikai iskolájához
kapcsolódóan Jaschik Álmos nyári alkotótáborának

helyszínéül szívesen választotta Esztergomot,10 mű-
vészetpedagógusként Jaschik a népies ihletésű
szecesszió és a fegyelmezett geometriai elveken
alapuló Bauhaus összművészeti törekvéseinek
megvalósulását célozta meg. Jóbaráti kapcsolatban
volt Einczingerrel, aki sokat tanult a pesti művésztől.
Erre utalnak plakáttervei, köztük az esztergomi
strand reklámlapja, melyet Jaschik is elkészített több
változatban.11 Állandó művésztelep létrehozását
tervezték, de álmuk nem valósult meg.
A színvonalas, kulturális, társasági élet hirtelen fel-
pezsdült Esztergomban. 1924-től a magyar iroda-
lom óriása, Babits Mihály (1883–1941) kerül itt az
érdeklődés középpontjába, aki csodás fekvésű
házat vásárolt Esztergom külterületén és mágnes-
ként vonzotta közelről s távolról a művészeket.
A helyi baráti kör jeles tagja, Einczinger Ferenc
maga is szívesen látja vendégül az akkori újító, ma-
gyar avantgárd olyan neves képviselőit, mint a vá-
roshoz kötődő Scheiber Hugót, Magyarász Imrét,
Tipary Dezsőt, valamint a Nyugat folyóiratban pub-
likáló elméletírókat, Rabinovszky Máriuszt, Péter
Andrást, Kárpáti Aurélt. Az 1924-től a 30-as évek
második feléig tartó időszak Einczinger Ferenc al-
kotói pályájának fénykora. Az inspiráló szellemi kör-
nyezet, a modern eszmék közelsége egyre újabb
és merészebb művek megszületését segítette.
A Faluszövetség művészeti csoportjának kiállításán
1925-ben ezüstérmet nyert „synthetikus pasztellje-
ivel”, ahogy maga többször megjelöli műveinek ka-
rakterét.
A dimbes-dombos táj, a város házai foltkompozíci-
ókká, az alakok mértani konstrukcióvá sűrűsödnek
egyre sokasodó művein. A grafikákon emberalakok
(többségében fiatal lányok, asszonyok) egyszerű tö-
meggé stilizáltan, jellegtelen térbe helyeződnek, az
arcok felismerhetőek, de a részletek mellőzésével,
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08 Kertész István: A vaskapui menedékház felavatása. Esztergom és Vidéke. Különszám 2000. február, 7.
09 Einczinger Ferenc (1879. aug. 5. – 1950. ápr. 17.). Nagyfalusi Tibor összeállítása az elesett hősök emlékművéről és

1919-es szükségpénzekről. Esztergom és Vidéke 2004. június 17. 
10 Kaposi Endre: Jaschik Álmos és Esztergom. Annales Strigoniensis 1983(1)260–262.; Bárdos István: Az Esztergomi Kép-

zőművészkör története. Esztergom, 1986. 7–9.
11 Jaschik Álmos: A művész és pedagógus. Szerk: Prékopa Ágnes. Budapest, 2002. 114. 



P O R T R É G A L É R I A  •  E I N C Z I N G E R  F E R E N C5 6

önmaguknak csupán összegzését adják. Az olajké-
pek és festmények nőalakjai tetszetős színharmó-
niába kerültek környezetükkel. Kevés szín, nagy
foltok, éles kontúrok, a formák ritmikus elrendezése
az expresszionizmus könnyed, lírai felfogását tük-
rözik. A megelőző alkotói szakaszban nagy kedvvel
ábrázolt dunai táj atmoszférikus benyomásai,
a színreflexek végtelen gazdagsága után, új témák
és merőben új szemléletmód uralja a tájképek vi-
lágát. A Mély út pincesora, Szenttamás városrész
háztetőinek sokasága, a kis kápolnák köré csopor-
tosuló, szűk utcák élénkvörös, sárga, kék, zöld, barna
foltokként, térbeliségüket elveszítve dekoratív vizuális
élményként tárultak a néző elé. A másutt karakte-
resnek ábrázolt alakok testetlen tömeggé szerve-
ződtek. A padon elegáns hölgyek a pad vonalára
rendeződtek, mint a kottajegyek egy könnyed dal-
lamban. A vándorcirkusz nézőtere lendületesen ível
a publikummal összemosódva a porond köré.
A művek többsége statikus, megnyugtató rendet su-
gall a papíron és a vásznon. Dinamikát kivételes
esetekben csupán a motívumok ismétlődése kelt.
Kirobbanó mozgás ábrázolására a Három grácia
megjelenítése adott alkalmat. Az azonos modell
többnézetű, lendületes szerepeltetése gyakori
a nagy példaképeknek számító Nyolcak művészcso-
port, s a Képzőművészek Új Társaságának alapító
tagjai művészetében.
A Lyka Károly szerkesztette Művészetet, vagy a Nyu-
gat folyóiratot fellapozva megérthetjük a szándékolt,
programszerű stílusváltás hátterét, mely Einczinger
Ferencnél megfigyelhető a 20-as években: „Az ol-
vasott különféle elméletet átvittem gyakorlatba” –
írja. A modern művészet új útjairól többször elmon-
dott előadásának szövege egyelőre nem került elő,
de a modernség, az újdonság és a szintézis másutt
is felbukkanó, meghatározó és összefüggő foga-
lomrendszerének értelmezése kiolvasható Lyka Ká-
roly, Rabinovszky Máriusz és Péter András ma már

klasszikusnak számító fejtegetéseiből. Einczinger
kulcsszava a szintézis. Ezt az alcímet adja utóbb az
Esztergomi séta című képének, melyet a KUT 1929.
évi, a Nemzeti Szalonban rendezett kiállításán
a Kompozíció (szigeti séta) pasztelljével együtt lát-
hatott a fővárosi közönség. Rabinovszky Máriusz
szavaival: „A »szintézis« a gyakorlatban nagyjában
a következő stíljegyekkel bírt. (Hangsúlyozom, hogy
éppen a vezető egyéniségek tették túl magukat leg-
inkább e stíljegyek korlátain.) A szintézis két dimen-
zionálisan ábrázolt, tehát a mélységet a síkra vetí-
tette, a rövidüléseket, melyek mindig a mélység
hatását váltják ki, lehetőleg kerülte. A színeket de-
koratíven szétválasztotta, tehát nem rakott különféle
színpettyeket egymás mellé, mint az impresszioniz-
mus, hanem nagy, egynemű színsíkokat helyezett
egymástól többé-kevésbé élesen elkülönítve a vá-
szonra”.12 Péter András az 1932. évi modern művé-
szetről szóló konferencia vitaindítójában már
szigorúan ítélkezik az absztrakciós folyamat felett.
Zsákutcának nevezi az izmusokat, melyek képte-
lennek bizonyultak az új, átfogó képi szemléletmód,
a szintézis megvalósítására.13 Einczinger sem foly-
tatja a stilizálást egy általa ideálisnak vélt, a felis-
merhetőséget még megengedő mértéken túl.
A friss művészeti irányzatok megismertetése lett
célja az 1926-ben megalakult Balassa Bálint Iro-
dalmi és Művészeti Társaságnak (elnöke Lepold
Antal kanonok, alelnöke Einczinger Ferenc, a tisz-
teletbeli tagok között találjuk Babits Mihályt és Ge-
revich Tibort). A város polgári és egyházi művészeti
életének meghatározó személyiségei mind képvi-
seltetik magukat a Társaság soraiban.14 A művészeti
szakosztály első kiállításán Einczinger mellett Bajor
Ágost, Jaschik Álmos, Magyarász Imre, Holló Kornél
és Pirchala Imre művei szerepeltek. A következő év
októberi ülésén Einczinger a festészet modern
irányzatairól tartott előadást, de a II. Országos Egy-
házművészeti Kiállítás novemberi résztvevői közt

12 Rabinovszky Máriusz: Rippl-Rónai indulása II. Nyugat 1927. 1.
13 Péter András: Vita az izmusokról és az új művészetről – Nyugat konferencia. Nyugat 1932. 23.
14 Bárdos István: Az esztergomi Balassa Bálint Társaság működése 1926–1946. Esztergom Évlapjai 1981. 104–136.
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hiába keressük a nevét. Festett ugyan egyházi té-
mákat, de keveset, és minden bizonnyal túl kon-
zervatívnak találta az egyház által előnyben
részesített, szerinte túlhaladott stílust. A magáét,
a formabontó, modern képi beállítottságot viszont
akkoriban még az egyház nem tudta elfogadni.
1935-ben, az Ablaknál című képével aratott elisme-
rést Einczinger Ferenc a III. Nemzeti Képzőművészeti
vándorkiállításon, melyet a haladó művészeket tá-
mogató, neves pesti Tamás Galéria szervezett.
Az esztergomi tárlatot Einczinger Ferenc rendezte és
a megnyitón ismét kifejthette nézeteit a festészet
modern irányairól.15 A kiállítás előzménye, hogy
a Tamás Henrik által vezetett galéria (működött
1928–1942) még 1929 őszén, a KUT kiállítás után
felkérte Einczingert, hogy a Modern Képzőművészeti
Kiállításhoz szállítson be néhány képet az Akadémia
utcai címükre. Ugyanakkor a korabeli sajtó és a mű-
vész feljegyzései szerint Lyka Károly, Hans Kreutz
(Hannover), Kárpáti Aurél és Scheiber Hugó szemé-
lyes részvételével 30 művet válogatott ki Esztergom-
ban egy tervezett önálló bemutatkozáshoz az Ernst
Múzeumba.16

1936-ban a Vajda János Társaság levelező tagjai
közé választotta Einczinger Ferencet, aki székfogla-
lóját az akkori nevezetes esztergomi témáról, az
1934-ben megkezdett, Lepold Antal kanonok által
vezetett várásatásokról tartotta.17 A kivételes leletek,
az újjáéledő középkori emlékek nagy hatással voltak
a festőre, különféle technikák segítségével számos
változatban megörökítette a vár új arculatát. 1937–
38-ban mindkettőjüket az 1938-as „Szent István év”
országos előkészítő bizottságában találjuk. Einczin-
ger utolsó művészeti közszereplése egy lévai kiállí-
tás-megnyitó 1939-ben, majd ugyancsak a festő

Nyergesi Jánosnak rendezett kiállításon jelent meg
a Balassa Társaság alelnökeként 1948-ban.
A harmincas évek második felétől egyre kevesebbet
dolgozott, művészete visszatért a realisztikusabb,
az objektív természeti valóságot impresszionisztikus
módon való ábrázolásához. A háború végén nap-
lószerűen festette meg az óvóhelyre szorult embe-
reket, a  romba dőlt házakat. Utolsó éveiben
megörökítette hasonló módon a kertjét, a Duna-par-
tot, a családját is.
Einczinger Ferenc munkássága, közéleti szerepvál-
lalása a vidéki város, az egyházi központ és a mo-
dern művészet viszonyát példázza az elfogadás,
a megértés nehézségeivel, sikereivel. Sokoldalú
művészetének, várostörténeti jelentőségének felfe-
dezése 1986-ban indult meg a Balassa Bálint Mú-
zeumban rendezett önálló kiállításával.18

1948-ban, halála előtt két évvel Gondolatok a mű-
vészetről címmel foglalta össze esztétikai nézeteit.
Már nem a modernizmus lázadásáról, útkeresésről
szól. A művészi szépség, az alkotás képessége mint
isteni áldás, a természettel való kapcsolattartás ma-
gasztos lehetősége jelenik meg. A záró sorokban
megfogalmazta elhivatottságának, több évtizedes
egyéni és közösségi tevékenységének lényegét:
„A művészetben felhalmozódnak az emberi lélek
szépségkincsei. Bárcsak minden ember rendes hiva-
tása mellett, a tudomány, vagy művészet valamely
ágát művelhetné, még akkor is, ha mindvégig mű-
kedvelő marad, mert az alkotás gyönyöre a ráfordított
időért és ténykedésért, mindenekért kárpótolná.”19

(Einczinger Ferenc festőművész 1879–1950 emlék-
kiállítása. Esztergom, 2005. Keresztény Múzeum.
Katalógus.)

15 A kaszinói művészeti kiállítás megnyitója. Esztergom 1934. október 10. A kiállításon olyan festők szerepeltek, mint Rippl-
Rónai, Csontváry, Kmetty, Gulácsy, Vaszary, Egry, Szőnyi, Aba-Novák, Czóbel, Berény, Kernstok, Pekáry stb.

16 Esztergom és Vidéke 1929. október 20.
17 Bárdos István: Az esztergomi Balassa Bálint Társaság működése 1926-1946. Esztergom Évlapjai 1981. 116–117.
18 Ugrin Emese: Bevezető. Einczinger Ferenc festőművész (1879–1950) emlékkiállítása. Esztergom, 1986. Balassa Bálint

Múzeum. Katalógus.
19 Az 1948. XI. 26-án kelt 8 oldal terjedelmű kézirat a család birtokában található.


