
P O R T R É G A L É R I A  •  G A D Á N Y I  J E N Ő6 8

Gadányi Jenő: Esztergom, 1954

Gadányi Jenő: Önarckép (üvegpalackkal), 1930 Gadányi Jenő: Nő kakassal II., 1955
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„Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének,
kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja remé-
nyeimet az ő csüggedetlen bizakodása.” – 1955.
július végén írta naplójába e sorokat Kassák Lajos,
egy Gadányinál tett műteremlátogatás élményeinek
hatása alatt.1

Gadányi Jenő a modern magyar festészet egyik leg-
nagyobb lírikusa és teoretikusa az 1945-ben alapí-
tott Európai Iskola egyik legkarakterisztikusabb,
egyszersmind – Egry, Czóbel, Márffy után – legidő-
sebb tagja. 1946–1948 között az Iparművészeti Fő-
iskola tanára volt. A fordulat éve után – váratlan
nyugdíjazással – a diktatórikus művészetpolitika
megfosztotta állásától. Az elveiben megalkuvást
nem ismerő festő ettől kezdve műterme szerzetesi
magányában alkotta legjelentősebb műveit. A há-
borúban lebombázott műterme helyett korábban
Békásmegyeren kapott házat. Itt élt 1953-ig és itt
festette a falusi környezet ihlette monumentális
alakjait és kifogyhatatlan fantáziájának expresszív
erejű tájképlátomásait. Szívós és makacs, intellek-
tuális művésztípus, mint a Tragédia Plátója, aki
a borsón is szépet álmodik. Gadányi Jenő ekkor vált
etikai példaképpé számos művésztársa, így a hosz-
szú hallgatásra ítélt és ugyancsak Békásmegyeren
élő Kassák Lajos számára is.
Gadányi az ötvenes évek derekán feleségével és
Remenyik Zsigmond, olykor Berda József, de leg-
többször a Kassák házaspár társaságában többször
járt és dolgozott Esztergomban. Ezek a látogatások
legtöbbször a műpártolóként tevékenykedő eszter-
gomi tanárbarátjuk, Dévényi Iván meghívásához kö-
tődtek. Gadányi Jenő hét esztergomi kiállítása közül
az első (múzeumon kívüli) kiállítást Dévényi Iván, Ga-
dányi képeinek első esztergomi gyűjtője szervezte

és rendezte az Esztergomi Békebizottság nevében,
a Magyar-Szovjet Társaság (Széchenyi tér 18–20.)
emeleti helyiségben, 1954 októberében.
Gadányi levélben kérte fel Dévényi Ivánt a kiállítás
megnyitására és a kiállítás előkészítésére (1954.
szept. 25.). Szerényen csak „pár szavas” rövid meg-
nyitót kér, egy meghívót és „biztonság kedvéért” 35
db keretet. Külön kéri: „Legyen feltüntetve, hogy
a kiállítás díjtalan”.
A kiállításon 29 Gadányi mű szerepelt (akvarellek,
pasztell- és olajképek, ceruza-, kréta- és tusrajzok),
továbbá néhány rézkarc is. A „katalógust” egy gé-
pelt jegyzék helyettesítette, csupán a képek eladási
árának feltüntetésével, 100–400 Ft-ig. (A rézkarcok
ára 80.- Ft volt.)2

A kiállítást 1954. október 10-én, vasárnap délelőtt
fél 12-kor Dévényi Iván nyitotta meg. Megnyitó be-
széde előtt Gadányi rövid bevezetőt mondott
a rajzművészet szerepéről, jelentőségéről, majd Vic-
tor Hugót idézve, a művész, a természet és társa-
dalom viszonyáról.
A két hétig tartó kamarakiállítás október 25-én je-
lentős sikerrel zárult. Korábban a Magyar-Szovjet
Társaság helyiségében – egy esztergomi értelmi-
ségi klub utópiájának gondolatával – a kiállító he-
lyiséggel nem rendelkező Balassa Bálint Múzeum
rendezett képzőművészeti kiállításokat (Nyergesi
János, Bajor Ágost, majd kollektív kiállítás eszter-
gomi művészek anyagából). A kiállítások többnyire
konzervatív közönsége most érdeklődéssel fogadta
Gadányi, a szigorú, aszkétaarcú festő elvontnak tűnő,
de életörömtől sugárzó látomásait és mérsékelten,
de vásároltak a kiállított Gadányi képekből.
Az egyébként is termékeny Gadányit – a láthatatlan-
ságára ítélt képalkotók korában – már az esztergomi

Mucsi András

GADÁNY I  J ENŐ  ÉS  ESZTERGOM

1 Kassák Lajos: Szénaboglya. (Sajtó alá rendezte Csaplár Ferenc.) Budapest, 1988. 219.
2 MTA Művészettörténeti Kutatócsoport Adattára. C-I. 159/680. és 159/712-sz. (Gadányi levele Dévényi Ivánhoz, és gépelt

katalógus.)
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kiállítás lehetősége is, majd a sikeres kiállítás ténye
további lázas alkotómunkára serkentette. Régi ba-
rátja, az esztétaként és kritikusként is kitűnő Kassák
Lajos, Gadányi munkásságát ebben az időben csak
naplójegyzetekben méltathatta: „Gadányiéknál vol-
tunk, mennyi lendülettel és szívóssággal dogozik
ez a minden szakmai közösségből kiszorított, pénz-
kereseti forrástól elütött művész! Egy magányos szi-
getre űzték, és nem vesztette el kontaktusát
a világgal. Csupa izgalom és invenció. Kisebb és
nagyobb méretű képeken dolgozik diófapáccal, tin-
tával, tussal, akvarellel, temperával, pasztellel, olajjal.
Mindig is jellemző volt rá a vonal- és színérzékeny-
ség, s az utóbbi esztendő megpróbáltatásai nem
fárasztották el, nem vették el kedvét az állandó kí-
sérletezésektől. Sőt, ez a magábaszorítottság még
tágabban, mélyebben, perspektivikusabban láttatja
vele a világot, ez eddiginél is gazdagabban fogal-
mazza meg képi mondanivalóit. Azt hiszem, festő-
ink között ma ő tart a legmesszebb. Nem egy
irányban halad, nem egyetlen problémát akar meg-
oldani, de minden kép új feladat a számára, új ti-
tokra tapint rá, és új távlatokat nyit meg. Vannak
képei, amikor egész vékonyan, hígított anyaggal
fest, szinte átlátszóak finomságukban, és sugároz-
zák magukból festőjük izgalmát. Azt mondhatnám,
a szürrealizmus határait érinti ezekben a képekben,
de egyáltalában nem szürrealista a szó iskolás ér-
telmében, egy másik képen markánsan vehemens,
majdnem vad ecsetvonásokkal rakja egymás mellé,
egymásra a színeket, a buja természet életét szug-
gerálja. Minden képére fel kell figyelnünk, jólesik
nézni, izgat és gazdagít bennünket. Finomak anél-
kül, hogy bántana technikai finomkodásuk, életdú-
sak anélkül, hogy nyersek lennének, égőn, dúsan,
érzékien színesek anélkül, hogy elöntené őket
a tarkaság. Rengeteg kész anyaga van, ha eljönne
az ideje, nagyszerű kiállítást lehetne tőle rendezni.
Úgy látszik, kizárólag a képeinek él, de ha beszél-
getni kezdünk, látnunk kell, hogy a világ minden
dolga iránt intenzíven érdeklődik. Ez is az ő különös
egyéniségét dicséri.”3

Pár hónappal később, 1955 őszén, néhány Gadá-
nyinál tett látogatásom után úgy tűnt, lehetőség
adódik Esztergomban, ha nem is a Kassák által
megálmodott „nagyszerű kiállítás” megvalósítására,
de legalábbis annak főpróbájára. A Főszékesegyházi
Könyvtár emeletén létesített Balassa Bálint Múze-
umnak akkor még nem volt kiállítóhelyisége, igazi
irodája sem. Viszont volt egy sokoldalúan művelt és
jóindulatú igazgatója, dr. Zolnay László személyében,
aki a Keresztény Múzeumban dogozó fiatal munka-
társai előtt szerényen csak „primus inter pares”-nek
nevezte magát. Ez a kivételes és számunkra sze-
rencsés helyzet tette lehetővé, hogy Gadányi újabb
kamarakiállítását az előző évben újjárendezett Ke-
resztény Múzeumban valósítsuk meg. A szokatlan
helyszín Varga Dezsőnek, a múzeum béketűrő fes-
tőművész restaurátorának műterme volt. Ez a terem
volt egyúttal a múzeumban dolgozó három fiatal
műtörténész, Mojzer Miklós, Eszláry Éva és jómagam
munkaszobája is. Korábban középkori faszobrok,
régi metszetek és keleti szőnyegek raktárának hasz-
nálta a múzeum. (Ideiglenesen itt lakott, rendkívül
szerény körülmények között, a múzeumigazgató
Zolnay László is. Hálóhelye a restaurálásra váró,
Szent Katalin misztikus eljegyzését ábrázoló báti
képek paravánfala mögött volt.)
A kiállítás – szigorúan zártkörű jelleggel – 1955.
december 20-án, kedden délután nyílt meg. Rend-
hagyó megnyitójára csak a megnyitó személy,
maga a kiállító művész, Gadányi Jenő és felesége,
valamint a Dévényi házaspár kapott meghívót. Ga-
dányi Esztergomban félretette az értetlen kritikusok
és műítészek iránti bizalmatlanságát és ellenszen-
vét. Most szűkkörű közönsége, helyesebben bará-
tainak közössége, a műveit kölcsönző és rendező
muzeológusok előtt olvasta fel gondosan legépelt,
szépen fogalmazott írását a modern művészetről.
A budapesti Kiss János utcai műteremlátogatások
alkalmával többnyire hallgatag művész most meg-
nyílt és a rossz időtől rekedtes, csöndes hangján
beszélt saját ars poeticájáról, a festészettel kapcso-
latos legbensőbb gondolatairól. Nyilvánosság előtt

3 Kassák i. m. (ld. l.j.) 218–219.
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talán először, mióta katedrájától meg kellett válnia.
A nyomasztó téli környezetben nyíló kiállítás izzó,
parázsló színeivel a nyár örömeit, a tájban élő
ember festői élményeit és látomásait hozta be
a múzeumba, Gadányi hétéves békásmegyeri kor-
szakának (1946–1953) 35 legszebb darabját, a mű-
vész szigorú válogatásában.
Ezt a Gadányi kiállítást, zártkörű jellegének megfe-
lelően, a továbbiakban is csak személyes meghí-
vások alapján lehetett megtekinteni, több mint két
hónapon át. Ha hivatalos látogató érkezett, Pócs
bácsinak, a múzeum teremőr-gondnokának éber
előrejelzésével pillanatok alatt lebontottuk, majd
a „légiveszély” után újrarendeztük a kiállítást.
Egyébként a kiállítás egyik leglelkesebb propagá-
tora az a középkori képeken-szobrokon nevelkedett
ízlésű veterán teremőr, Pócs József volt, aki a világ-
háború szőnyegbombázásai idején Esztergomban
lebontotta és biztonságba helyezte a Keresztény
Múzeum teljes képzőművészeti anyagát, majd
a háború után szakmai segítség nélkül reponálta
a képtárban a megmentett teljes anyagot.
Gadányi múzeumi kiállításának – talán félig-med-
dig illegális jellege miatt is – igen jó szakmai vissz-
hangja volt. Január végén az egy hónapra tervezett
kiállítás meghosszabbításához márciusig kértük
a művész hozzájárulását. A téli kiállítás sikere a vá-
sárlások tekintetében is mérhető volt, Gadányi egy
Dévényi Ivánnak küldött későbbi levélben (1956. jú-
lius 10.) a vásárlók közül Eszláry Éva és a pedagó-
gus Verebes János nevét említi,5 Dévényi a kiállítás

anyagából ezúttal két képet vásárolt.6 A Szabad
Művészet egyik szerkesztője, Gegolák Lajos cikket
kért tőlem a Gadányi kiállításról (Kárász Judit kitűnő
fotóival), de végül nem merték megjelentetni. Ké-
sőbb Mojzer Miklós írt egy tanulmányt Gadányi
Jenő képeiről, de ez sem kerülhetett publikálásra.
Gadányi Ernst Múzeumban rendezett, jelentős
visszhanggal záruló két gyűjteményes kiállítása
(1948. április és 1957. június) között, az Esti Hírlap,
majd a Vigília 1957-es cikkéig nem jelenhetett meg
semmiféle írás Gadányi művészetéről.7 Kassák is
csak a fent idézett naplójegyzetekben rögzítheti
Gadányi műtermében szerzett lelkesítő benyomá-
sait. 1956. augusztus 20-án a Ferenczy Károly Mú-
zeumban megnyílt a Szentendrei Művésztelep
jubiláris kiállítása. Az ünnepélyes esemény kapcsán
a sajtó az elismerés hangján méltatja a kiállítást,
de pl. a Népszava kritikusa – kötelező óvatosságát
zárójelbe rakva – felrója a szentendrei művészet
leszűkítését: „…egyetlen képpel sem szerepelnek
azok a szentendrei művészek, akik a szürrealizmus
és más dekadens törekvések útján keresték mon-
danivalójuk művészi kifejezését. (Akkor sem, ha
nem értünk egyet ezekkel az irányokkal.) Minde-
nekelőtt Vajda Lajos hiányzik, aki okkal nevezte
magát a szentendrei festőnek.”8

Bálint Endre is azok közé a szentendrei festők közé
tartozott, akik nem vehettek részt a kiállításon (bár
a teleptagság nem volt feltétlen kritérium a válo-
gatásnál). Bálint az Európai Iskola öt tagjával, Kas-
sák szavaival: „a minden szakmai közösségből

4 Kállai Ernő: Műteremsarok c. cikkében (Jövendő, 1946. március 14.) közölt, mintegy tíz évvel korábbi leírása most is
érvényes volt Gadányi megjelenésére: „Gadányi szűkszavú, zárkózott ember; keményen faragott, csontos, szikár arcát,
éles metszésű vékony száját, áthatóan világos tekintetét és mértékletes, nyugodt taglejtéseit látva, szigorú önfegyelmet,
értelmi rendszerességet és rendkívüli akaraterőt érzünk benne…” Idézi Gadányi Jenőné: Vélemény és vallomás című, ki-
adatlan kéziratában. (1969. 143.)

5 MKCS Adattára, C-1.159/689.sz. (Gadányi levele Dévényi Ivánhoz.)
6 A Balassa Múzeum után ma is Dévényi Iván Gadányi gyűjteménye a legjelentősebb Esztergomban. Öt képe (Kendős nő

gyümölccsel és a Vörös csendélet 1950 körül, a Fésülködő Vénusz, 1953, a Sziklás táj és a Női portré, 1955) szerepelt
a Balassa Múzeum 1983-ban rendezett Az esztergomi Dévényi gyűjtemény című kiállításán és a Szentendrei Képtár
1986-os Gadányi Jenő emlékkiállításán. A Fésülködő Vénusz képe közölve Rácz István 1965-ös Gadányi monográfiájában
(32. sz.) és az 1983-as Dévényi katalógusban (21.).

7 Artner Tivadar cikke az Esti Hírlap 1957. június 29-i, Hayts Géza írása a Vigília 1957. szeptemberi számában jelent meg.
8 A Jubiláns Kiállítást augusztusban Tersánszky J. Jenő nyitotta meg, a Népszavában megkésett kritikát Noszlopi György írta

(1956. október 3.).
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kiszorított, pénzkereseti forrástól elütött” művész-
társaival (Anna Margit, Barta Lajos, Gadányi Jenő,
Korniss Dezső, Rozsda Endre) 1956. szeptember
13-án tiltakozó nyilatkozatban fordult a kormány
modern törekvéseket kizáró művészetpolitikája
ellen.9 Ezt megelőzően, Korniss Dezső társaságá-
ban felkereste régi esztergomi barátját, Martsa Ala-
jos fotográfust, az esztergomi Városi Könyvtár
igazgatóját. Martsa kivételes egyénisége, gondol-
kodása, önzetlen embersége és nyitottsága, a kö-
zönséghez való viszonya és a modern művészet
iránti szeretete Kassák Lajosra emlékeztette régi
művészbarátait.10

Bálinték a Városi Könyvtárban – Gadányi Jenő pél-
dájára hivatkozva – egy Keresztény Múzeumban
rendezendő szűkebb csoportkiállítás előkészítésé-
hez kértek segítséget.11 Rám hárult a kiállítás felté-
teleinek biztosítása. Zolnay László a  Balassa
Múzeum részéről eleve szimpatizánsként szemlélte
az ügyet. A hozzájárulást a múzeum első egyházi
előadójától, dr. Bóka Imre úrtól és főnökétől, a káp-
talani tulajdont képviselő, a hagyománytisztelő,
rendkívül óvatos, de csupaszív dr. Witz Béla őrka-
nonok úrtól kellett megszerezni. Mivel a gyűjte-
mény kezelését, őrzését, az állandó kiállítás

nyitvatartását ebben az időben az állam vállalta,
idegen anyag bemutatásához az egyház nem ad-
hatott engedélyt, de egy képekkel-szobrokkal il-
lusztrált, modern művészetről szóló TIT-előadás
ellen nem merült fel kifogás. Erre az előadásra
a budapesti TIT-központtól Bálint Endre kapott meg-
bízást, még augusztus hóban.
Végül meg kellett várni az október hónapot, amikor
szabad lesz a restaurátor műterem. (Varga Dezső
október elején utazott Pécelre, a Ráday-kastély fres-
kóinak restaurálására.) Bálint Endre ezután, a saját-
kezűleg gépelt meghívókon – a rá jellemző módon
– „restaurációs terem”-nek keresztelte el a kiállítás
színhelyét. A meghívóknak még egy érdekességük
volt. Nyomda, helyesebben nyomdaköltség hiányá-
ban, Bálint gépelt szövege mellé maguk a kiállító
művészek sajátkezűleg írták és rajzolták (Gadányi,
Anna Margit), festették (Rozsda Endre) a meghívó-
kat, a kiállító 7 művész nevének feltüntetésével.
(Minden meghívón csak a meghívót illusztráló mű-
vész aláírása eredeti.) Korniss színes kollázsokkal,
Bálint linómetszettel díszítette meghívóit.12

A meghívók postázását, a kiállítás esztergomi pro-
pagandáját Dévényi Iván és jómagam vállaltuk.
A múzeum falain belül is kitűnő volt a propaganda.

9 György P. – Pataki G.: Az Európai Iskola (Budapest, 1990.) című alapvető kötetükben, Az elveszett nemzedék című feje-
zetben közlik a „Formalista művészek nyilatkozata a formalizmusról” c. kiáltvány szövegét (105.).

10 Bálint Endre 1943 késő nyarán, mint esztergom-tábori munkaszolgálatos, Zádor Imre századorvos révén ismerkedett
meg Martsa Alajossal, a fényképésszel, nem sokkal Vajda Lajos posztumusz kiállítása után. A borúlátó Bálint látogatásai
során a szellem józan és vigasztaló napvilágát nyújtó, a városligeti Helfgott Bácsi után „Helfi”-nek becézett fotográfusának
hálából egyik 1948-as olajfestményét adta emlékül. (Bálint Endre: Arcok és emlékek. Új Forrás 1982. június, 33.)

11 Bálintéknak szeptember elején még nem volt végleges elképzelése tervezett esztergomi kiállításukról, ill. kiállítás-soro-
zatukról. Részlet Bálint Endre 1956. szeptember 2-án, Martsa Alajosnak küldött leveléből, a felmerült változatokból: „…
Szeretnénk jövő vasárnap – Anna Margit a legjobb magyar festőnő és én – kimenni Hozzátok… Most egy fontos dolgot
szeretnék megbeszélni Veletek: realizálni a kiállításunkat Esztergomba. Még pedig ha lehet mielőbb, mert valahogy
a modern piktúra zászlóbontását szeretnők nálatok elindítani és ennek most kitűnően kedvez az idő, amikor amúgy is
a prostituált művészek szeretnék a mi szerepünket betölteni… – Úgy gondolnám, hogy most még szeptember folyamán
Anna Margit és én kezdenénk a sort, azután egy Vajda emlékkiállítással folytatnánk, majd a többi társaságunkbeli mű-
vészek kiállításával megindulhatna végre a szabad művészek szabad megnyilvánulásának folyamata.” – „Mi már vasár-
nap levinnénk az anyagot, többet mint ami a falakon elfér, mert arra gondoltunk, hogy forgatható (kézben) anyagot is
ki lehetne rakni egy asztalra, amit a látogatók nézegethetnek…, csinálnék teljesen modern szellemben valami linóle-
ummetszettel díszített meghívót, amit Ti azoknak küldtök el, akikre számíttok. – Mándy Stefánia műtörténész barátunk
szívesen ír előszót valami sokszorosított (géppel) katalógus elé. – Szóval, amint látod, furcsa izgatottság van rajtunk…”
(A levél Martsa Alajos hagyatékában.)

12 Dévényi Iván gyűjteményéből 9 db meghívó (2 Gadányi, 5 Korniss, 1-1 Anna Margit, ill. Rozsda Endre illusztrációval)
a Művészettörténeti Kutatócsoport Adattárában, C-I. 159/1528. 1-9. szám. Két Anna Margit és egy Gadányi rajzolta meg-
hívó a Martsa-hagyatékban.
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A 7 művész kiállításához Bálint Endre kedvenc mű-
vészi emblémáiból, a népligeti vurstli lebegő, harso-
nás figurájából, a „Pegazus”-sá formált sárospataki
lófejes cégérből és egy álarcos szörnyetegből szilu-
etthatásra épülő színpompás plakátot komponált
a „restaurációs terem” ajtajára.
A betegeskedő Gadányi Jenő október elején – Bol-
mányi Ferenc festőművész közbenjárására – éle-
tében először kapott beutalást művésztelepre,
a zsennyei Alkotóházba, ahonnan csak november
25-én tért vissza.13 Az új esztergomi kiállítást már
nem tudta megtekinteni.
Az új kiállítás rendezésében (szombaton, október
6-án) Bálint Endre, Korniss Dezső és Barta Lajos vett
részt.14 Jakovits három fadomborművét már a hét
elején lehoztuk a Rottenbiller utcából Esztergomba.
(Bálint dolgozott a leglázasabban, egyik cigarettáról
a másikra gyújtva. Korniss, aki a legvilágosabb falat
választotta, sokkal csendesebb és határozottabb
volt. A hagyományos múzeumi rendezéstől tuda-
tosan eltérve, játékos, de szigorú logikai rendben
akasztotta a képeket. A mindig mosolygó Barta
Lajos látszott a legboldogabbnak, tele hálával és
segítőkészséggel. A bejárattal szemközti kiemelt
helyre, a kiállító művészek hommage-gesztusaként
a 15 éve halott Mester, Vajda Lajos: Északi táj című
1938-as, predellaformájú pasztellképe került.15 (Ma
dr. Rácz István gyűjteményében.) Gadányi Jenő,
a konzervatív szemlélet jégtörője, az esztergomi
„restaurációs” színtér úttörője, a „Hetek” hatvanesz-
tendős széniora, távollétében szintén főhelyet ka-
pott festményei számára.
A 7 művész Keresztény Múzeumban rendezett ki-
állítását 1956. október 7-én, vasárnap délelőtt fél

12-kor Bálint Endre „ismeretterjesztő előadás” for-
májában nyitotta meg, népes, nagy közönség gyű-
rűjében, majd két hét múlva, október 21-én,
művésztársaival, félve a várható eseményektől, si-
etve lebontotta a kiállítást. A kiállítás hangulatáról,
sikeréről és kisugárzásáról idézzük Bálint Endre val-
lomásait, aki visszaemlékezéseiben, 1972-ben óva-
tosságából a Balassa Bálint Múzeumba, később,
1982–84-ben (nem pontatlanságból) 1956 nyarára
helyezi az októberi kiállítást.16

„Az biztos, hogy 1956 nyarán, amikor megrendez-
ték azt a hírhedt „7”-ek kiállítását az esztergomi Ke-
resztény Múzeumban – tulajdonképpen 1948 óta
az első modern tárlatot –, azóta alakult ki barátsá-
gom (Dévényi) Ivánnal és szeretetem Esztergom
iránt. De előbb néhány szó a „7”-ek kiállításáról.
A TIT rendezésében került sor erre a tárlatra, ahol
a művek „szemléltető ábrái” voltak annak az elő-
adásnak, aminek megtartására engem kértek fel…
Az akkor már nem élő Vajda Lajos „Északi táj” című
képe körül gyülekeztek az alábbi művészek művei:
Korniss Dezső, Rozsda Endre, Barta Lajos, Jakovits
József, Anna Margit és Bálint Endre, valamennyien
az egykori „Európai Iskola” tagjai voltunk, és kiállí-
tásunk sikere sokkal nagyobb volt, mint amire szá-
mítottunk. Ezzel a kiállítással kezdődött el valami
a művészet területén, ami azóta is szabadon ciká-
zik erre-arra különféle igényeknek megfelelően.
Tehát ez a „valami” is Esztergomban kezdődött el,
miképp egy nagyon szépen rendezett gyűjtemé-
nyes kiállításomat Mucsi András is ott rendezte
a Balassa Bálint Múzeum két termében (1967. jú-
nius 24.) és amelynek megnyitó beszédét a nagy-
beteg Kassák mondta be magnóba…”17

13 Gadányi Jenőné: Így történt. Budapest, 1965. 180–283.
14 Bálint Endre a nyitás előtti estére Martsa Alajosnál kér szállást. „Bálinttal jön Rozsda Endre is, a fenegyerek, de ő szál-

lodában száll meg.” (Dévényi Iván levele Martsa Alajoshoz, 1956. október 3.) A levél Martsa Alajos budapesti hagyaté-
kában.

15 Északi táj, 1938. pasztell, szén, 29x88 cm. Színes képe közölve: Mándy S.: Vajda Lajos. Budapest, 1983. XXX.sz. és
György P. – Pataki G.: i.m. (ld. 9.j.) 45. kép. (Részlet a 7 művész 1956-os esztergomi kiállításáról, Dévényi Ivánnal.) A 46.
sz. képen a kiállítás plakátja, Bálint Endre műve látható. – Vajda Lajos: Északi táj c. képe kiállítva: Magyar magángyűjte-
mények I., Dr. Rácz István gyűjteménye, Veszprém, Bakonyi Múzeum, 1978. május-július.

16 Bálint E.: Hazugságok naplójából. Budapest, 1972. 74.
17 Bálint E.: Arcok és emlékek. Új Forrás, 1982. június, 33–34.
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„Az Európai Iskola művészeinek java része megma-
radt európai iskolásnak a csoport megszűnése után
is, ha ez alatt azt értem, hogy kizárólag az önkifeje-
zés zavartalanságának fontosságában hittünk, nem
pedig a művészettől idegen külső erőkben. 1948-tól
1956 nyaráig egyikünknek sem jutott eszébe műve-
inket kiállítani és 1956 nyarán Esztergom Keresztény
Múzeumában is csak „trükkel” csinálhattunk kiállítást
„7-ek” címmel, mint egy TIT-előadásnak illusztrációit
svihákolva a falakra. Vajda volt a pajzsunk, de kiállított
Jakovits József, Barta Lajos, Rozsda Endre, Anna Mar-
git, Korniss Dezső, Gadányi Jenő és e sorok írója. Pest-
ről tömegek utaztak Esztergomba, hogy a nyolc szűk
esztendő után lássanak valami mást is, mint amit az
akkori hivatalos művészpolitika engedélyezett. Ga-
dányi Jenő meghalt, Jakovits, Barta Lajos és Rozsda
Endre máshol keresték és találták boldogulásukat.
Anna Margit, Korniss és én itthon dolgozunk, és gon-
dolom, szakmai megbecsülésünk mindhármunknak
erőt adott a továbbiakhoz.”18

Bálint Endre a Hetek kiállítása kapcsán ismerkedett
meg a fotográfus Vattay Elemérrel, későbbi barátjá-
val, aki több felvételt készített a kiállításról. A közép-
kori történeti kutatással és régészettel foglalkozó
Zolnay Lászlót meglepte és sokat foglalkoztatta
a Hetek szokatlan és gondolatébresztő kiállítása.
Végül egy művészetfilozófiai tanulmányt írt a mo-
dern művészetről, mint társadalmi jelenségről. Ter-
mészetesen ez az írás a következő években sem
találhatott kiadóra. A kézirat feltehetően Zolnay ha-
gyatékában lappang.
A 7 művész kiállításának logikus következménye volt
a következő évben az esztergomi Balassa Bálint
Múzeum képzőművészeti anyagának szerencsés
gyarapodása. 1957-ben a budapesti Műcsarnok ta-
vaszi kiállításán a minisztérium által megvásárolt
anyagot múzeumoknak és más művelődési intéz-
ményeknek ajánlották fel. A Magyar Nemzeti Galéria

válogatása után fennmaradt anyagból kérésünkre –
többek között – olyan művészek munkái kerültek
Esztergomba, akik korábban országos, vagy állami-
lag zsűrizett egyéb kiállításon egyáltalán nem sze-
repelhettek. Így Anna Margit három kisméretű,
félalakos kompozíciója, 1949-, 1950- és 1954-ból,
Gadányi Jenő Hegyoldal című 1956-os festménye,
Veszelszky Béla Gyermekportréja, Ország Lili Lovag
című képe, Bálint Endre nagyméretű (160x130 cm)
1956-os Halottak napja című festménye, (mely
a művész kívánságának megfelelően haláláig nem
szerepelhetett múzeumi kiállításon)18a és Korniss
Dezső 1948-as, féltett főműve, a Tücsöklakodalom.
A fekvő formátumú festmény szokatlan méretei
miatt (120x300 cm) nem fért a Balassa Múzeum
raktárába, így ez a kép a Keresztény Múzeumban,
Varga Dezső legnagyobb örömére, az ominózus
„restaurációs” terembe került.
Ebben az időben múzeumi falon hosszú ideig csak
a Szépművészeti Múzeum főrestaurátorának mű-
termében lehetett látni Csontváry képet. Mint a Ma-
gányos Cédrus Pesten, a Tücsöklakodalom hosszú
éveken át Esztergomban tette alkalmi zarándok-
hellyé a múzeum műtermét.
A Tücsöklakodalom 1960-ban a Balassa Bálint Mú-
zeumban rendezett, új szerzeményeket is bemutató
kiállításon került először múzeumi bemutatásra,
mélyen megbotránkoztatva a város akkori, vaskala-
pos vezetőit.
Hosszú pécsi és egyéb vendégszereplés után
a Tücsöklakodalom több mint két évig (1978. jan.
28.–1980. márc. 29.) kölcsönzött műtárgyként volt
a szentendrei Ferenczy Múzeumban. Végül a Pest
megyei Múzeumok Igazgatósága a művész, Kor-
niss Dezső kérésére, 1980 márciusáig tartó, lép-
csőzetesen bonyolított műtárgyvásárlásokkal
kötött műtárgycsere megállapodást a Komárom
Megyei Múzeumok Igazgatóságával.19 Közben

18 Bálint E.: Életrajzi törmelékek. Budapest, 1984. 157.
18a Bálint Endre Halottak Napja című befejezetlen műve 1991. szeptember 7-én, Vajda Lajos halálának 50. évfordulóján

került bemutatásra Szentendrén, a Vajda Lajos Múzeumban, Az Európai Iskola szentendrei mesterei című kiállításon,
Mazányi Judit rendezésében.

19 A Komárom megyei Múzeumok igazgatója, Bíró Endre a műtárgycserével kapcsolatos, a csere befejezését, lezárását
jelző utolsó levelét 1980. március 29-én küldte el a Pest megyei Múzeumok igazgatójának, Dr. Ikvai Nándornak.
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a műtárgycsere-ügyletből kikapcsolt esztergomi
múzeumigazgató, az idők változásával most azért
kapott tetemrehívó levelet a Városi Tanácstól, mert
hagyta „elkótyavetyélni” a kiemelkedő kvalitású
Korniss képet.
Az 1957-es év Gadányi Jenő, de Kassák Lajos szá-
mára is, számos pozitív eredményt hozott. Csodák
csodája, még március hónapban, a Gadányi hatá-
sára újra rajzolni, festeni kezdő Kassáknak új mű-
veit is bemutató, önálló kiállítása nyílt a Csók
Galériában, Genthon István megnyitó szavaival,
a 70 éves Kassákot köszöntő Bálint Endre kataló-
gusszövegével.
Gadányi Jenőnek június hónapban, a zsennyei mű-
vésztelep, majd tavasszal az első állami vásárlás
élménye és az eddigi, rangrejtett kamarakiállítások
után végre reprezentatív életmű-kiállítása nyílt az
Ernst Múzeum összes termében, a szobrász Mak-
risz Agamemnon és Várhelyi Vanda rendezésében.
A kiállított 80 kép és 40 grafika között már eszter-
gomi motívumok is szerepeltek, többek között az
1955-ben festett, ma a Balassa Múzeumban őrzött,
a Bazilikát, a Várhegyet és a Vízivárost ábrázoló Esz-
tergom című olajkép.20 A kiállítást a jóbarát Kassák
nyitotta meg.
Gadányi sikerének, teljes elismerésének egyik bizo-
nyítása volt az a június 26-án, az Ernst Múzeumban
Pogány Ö. Gábor vezetésével tartott vitaülés, mely
a kiállítás záróprogramja volt. Idézzünk a Gadányi
Jenőt legjobban ismerő és a nehéz években emberi
tartását elsősorban Gadányinak köszönhető mű-
vésztárs, Kassák Lajos felszólalásából: „Ha a hitnek,
a bizalomnak a jelképe a szívósság és a kitartás,
akkor ennek Gadányi a mintaképe. Olyan ember él
közöttünk, akit 10 évi mellőzés nem tudott meg-
törni, nem tett keserűvé, inkább felkeltette ambíció-
ját és arra késztette, hogy egyre tovább menjen. Ha
végignézünk a kiállításon szereplő képeken, láthat-
juk, hogy csupa fény, vibrálás, derű ez a művészet.”
Gadányi Jenő, demagóg, politikai vádaskodással

indokolt, korábbi mellőzésének minden keserű
emlékét törölte rövid, de nagy tapsot kiváltó fel-
szólalásával: „Az elmúlt 10 évben mindig azt hal-
lottam, hogy a modern művészet társadalom- és
népellenes. Soha nem tudtam elképzelni, hiába
gondolkodtam, hogy hogyan lehet egy csendéle-
tet vagy tájképet megfesteni népellenesen –
ez természetesen teljesen lehetetlen. Remélem,
hogy azok a súlyos támadások, amelyek a művé-
szek kedvét teljesen elvették, azok már a múlté
(és többé nem fognak előfordulni a művészek
életében).”21

A kiállítást követően Gadányi Kassákékkal újra Esz-
tergomba utazott. Az itt töltött három hét életének
legkiegyensúlyozottabb szakaszai közé tartozott.
Feleségével a Mártírok útja (Lőrinc utca) 17. szám
alatt lakott, az azóta teljesen lebontott műemléki
oldal megmaradt sarokbérházában, a Dunapart ne-
obarokk műkőpalotájában. Előzékeny szállásmes-
tere ezúttal is Dévényi Iván volt.
Gadányi számára az 1957-es esztergomi nyaralás
természetesen nem jelentette – csakúgy, mint
Zsennyén sem – a teljes munkaszünetet. A teljes
pihenéshez nemcsak a baráti társaság, hanem az
alkotómunka öröme, új festői motívumok gyűjtése
is társult. Számos képvázlata és esztergomi rajza
származik ebből a rövid és háborítatlan időszakból,
mint pl. a Balassa Múzeum gyűjteményében levő,
Gadányi sajátos grafikai látásmódjával átköltött,
szinte írásjelekké stilizált ceruza- és tusrajza, a ház-
tetőket ábrázoló esztergomi látkép a ferences
templom hegyes toronysüvegével és a kerektemp-
lom egyik tetőtornyocskájával.
Így volt a pihenés programjával a horgászni vágyó
Kassák Lajos is, aki végül is egy születendő könyv-
höz Esztergomban gyűjtött élményeket és gondo-
latokat. Gadányival együtt töltött esztergomi napjaira
így emlékszik vissza Egy meg nem született könyvről
című írásának bevezetőjében: „1957-ben túl sokat
dolgoztam, elidegesedtem, elfáradtam – igazi 

20 Képe a Balassa Múzeum Gadányi gyűjteményének katalógusában, Esztergom 1978. 11., 7. kép.
21 A Kiállítási Intézmények (Műcsarnok) jegyzőkönyve Gadányi Jenő festőművész kiállításán (Ernst Múzeum) 1957. június

26-án tartott vitáról. Kassák Lajos felszólalása az 5-ik, Gadányi Jenőé a 7-ik oldalon olvasható.
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Gadányi Jenő: 
Kompozíció, 1953 körül 

Gadányi Jenő: 
Békásmegyeri tanya, 

1954 körül

Gadányi Jenő: 
Vegetáció II., 1948–1957 
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önkizsákmányolás volt. Csontomban és húsomban
is úgy éreztem, ezen az erőfeszítésen múlik életem,
halálom. Hosszú rábeszélés után hajlottam bará-
taim szavára, akik meghívtak néhány napi pihenőre
Esztergomba. Szeretem ezt a várost kulturált bará-
taimért, szép múzeumáért, bazilikájáért, építkezé-
séért, és képzeletben már láttam magam
a Duna-parton, amint angol ragasztott botjaimmal
horgászok.
Így is történt. Napjaim nagy részét a szigeten töl-
töttem, és nem izgultam miatta, hogy egyetlen hal
sem akadt horgomra. Bámultam a Dunát, s szinte
beleéltem magam a nagy víz csöndes folydogálá-
sába vagy megvadult háborgásába. Vegetatív ter-
mészet vagyok, és lírai odaadással azonosulni
tudok éggel és földdel, flórával és faunával. Ennek
forrása nem költői szenvelgés, hanem egyszerű
emberi magatartás…
Bármennyire szeretem a természetet, rövid idő
múltán megkívánom, hogy összeüljek barátaimmal
az alkotás problémáiról, a művészet forrásairól és
jelentőségéről beszélgetni. Nem is beszélgetni,
hanem vitázni. Szenvedélyesen igenelni vagy ta-
gadni valamit, olyasvalamit, amiről egyikünk sem
tud semmi bizonyosat.
Néhány nap múlva megosztottam magam a hor-
gászás és a művészet problémáival foglalkozó viták
között.
Négyen ültünk az asztal körül: Gadányi Jenő festő,
Mucsi András muzeológus, Dévényi Iván kritikus és
jómagam.

Szavainkkal szinte lövöldöztünk egymásra, elcsüg-
gedtünk és bizakodtunk. Őszintén szóltunk a sokat
pertraktált modern művészetről. Elismertük korszak-
alkotó jelentőségét, és leszóltuk a sok hordalékot,
amit az új irányzatok magukkal sodornak.
Ennek a vitának inspirálására fogamzott meg ben-
nem a gondolat, hogy a modern művészet prob-
lematikájával kapcsolatban kérdéseket fogalmazzak
meg, és szétküldjem a világba, válaszokat kérve
rájuk azoktól a művészektől, akik már bebizonyí-
tották alkotói elhivatottságukat, és amennyire le-
hetséges, rendbeszedték gondolatvilágukat.”23

Ezt megelőzően Kassák esztergomi meghívása
nemcsak pihenésre, hanem vendégszereplésre is
szólt. Kassák 1956 októberében is lejött Eszter-
gomba. Felesége, és barátja Szandai Sándor szob-
rászművész, valamint Mojzer Miklós társaságában
meghallgatta Dévényi Iván róla szóló előadását és
ő maga is beszélt a hallgatósághoz. Előadás után
Mojzer Miklós kalauzolásával a Keresztény Múze-
umban megtekintették a 7 művész kiállítását. A ba-
ráti társaság végül a város akkoriban egyetlen
presszójába vonult, ahol kerekasztal és fekete mel-
lett hallgatta tovább a kivételesen oldott és elége-
dett hangulatban lévő Kassák visszaemlékezéseit.
1957. június 9-én Kassák képeivel is szerepelt Esz-
tergomban. Ekkor nyitotta meg a festőtárs Gadányi
Jenő Kassák Lajos kiállítását a Városi Könyvtárban.
Kassák remélte, hogy az ő bemutatóját is a Keresz-
tény Múzeumban rendezzük,24 de szemmel látható
szomorúságát enyhítette az a tény, hogy képeinek

22 Képe a Művészet 1983. márciusi, Gadányi számában (20, 6. kép: Háztetők, tus 26x36 cm, 1957), Bodri F.: Gadányi és
Kassák c. cikkénél. A cikk ugyanezen az oldalon szintén idéz Kassák naplójából: Békásmegyeren „…akadt egy nagyszerű
barátunk, Gadányi Jenő kitűnő festő, éppen olyan gyalázatos formalista, mint én, és éppen olyan megtörhetetlen karakter,
mint én. Figyeltük a környező életet, kicseréltük észrevételeinket és dolgoztunk, azzal a meggyőződéssel, hogy hasz-
nosan tevékenykedünk a szépmúltú magyar művészet továbbfejlődése érdekében… Ha nincs a békási ház nagy
csöndje, gyümölcsöskertje, nem éltem volna túl az elmúlt komisz esztendőket…” – Bodri Ferenc összegzése szerint:
Valamiféle panteista egymásbazártság alakult tehát a két száműzött művész között.

23 Magvető. (Antológia). Budapest, 1966. 353.
24 Később – a kiállítás helyett – ajándékként, Kassák egyik legjobb, szakrális témájú kollázsa az esztergomi Keresztény

Múzeum tulajdonába került: 1945 Ámen, 1965, papír, kollázs, 58x40 cm, ltsz.: 77.1115. Kiállítva a Szentendrei Képtár
Kassák-emlékkiállításán, 1985-ben. Korábban Gadányi Jenő is ajándékozott képeket, három fiatalkori művét, a Keresztény
Múzeumnak, Vaszary Kolos hercegprímás portréja, egy 1924-es női arckép és egy gyöngysoros nő portréja még mes-
terének, Vaszary Jánosnak hatását mutatja.
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vendéglátója a Városi Könyvtár vezetője, Martsa
Alajos, ifjúkorának régi, érsekújvári barátja. Martsa,
régi mesterségének megfelelően, számos kitűnő
fotóportrét készített Kassákról, ahogy korábban Bá-
lint Endréről és Gadányi Jenőről is.
Gadányi 1957-es őszi, székesfehérvári, majd az
1958-as pécsi kiállítása után újra Esztergom az
egymást követő Gadányi kiállítások színhelye. Az új
kiállítást 1959. május 30-án Dévényi Iván nyitotta
meg a Keresztény Múzeum időszaki kiállítások cél-
jaira kialakított dísztermében, a későbbi ún. barokk
teremben. Gadányi Jenőnek ebben a teremben is
úttörő szerepe volt.
Az ő kiállítását követően itt nyílt meg – többek kö-
zött – a Ferenczy Béni kiállítás Pilinszky János meg-
nyitójával és a már nagybeteg művész személyes
részvételével; 1960 októberében egy Szőnyi István
egész életművét átfogó kiállítás, egyben az első
Szőnyi emlékkiállítás, röviddel a zebegényi mester
váratlan halála után; 1964 szeptemberében Kondor
Béla kiállítása Németh Lajos megnyitójával; Eszter-
gomban őrzött ősnyomtatványokkal az 1968-as
Gutenberg emlékkiállítás; 1971-ben a Dürer emlék-
kiállítás; Vitéz János halálának 500. évfordulója al-
kalmából, 1972-ben pedig az első Vitéz János
emlékkiállítás, eredeti Vitéz János kódexekkel.
A Keresztény Múzeum 1959-es Gadányi kiállításá-
nak a művész számára is igen fontos eseménye az
volt, hogy ekkor és itt mutathattuk be először Gadá-
nyi egyetlen állami megbízásából született munká-
ját, az 1958-ban szövött Lovak című falkárpitját, az
1964-es, ugyancsak a Keresztény Múzeumban ren-
dezett Gadányi-emlékkiállításra ismételten kölcsön-
kértünk a budapesti Mezőgazdasági Intézményektől.
Az intézmény megszüntetése után a Gadányi kár-
pitnak nyoma veszett, sajnos a kartonja is eltűnt. Így,

bár archív fotóját közli a Műcsarnok 1985-ös Magyar
Gobelin című kiállításának katalógusa, maga a mű
már nem szerepelhetett a kiállításon. A Gadányi kár-
pitnak, mely címadó motívumaiban a művésznek
a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, Lovak című,
1932-es korai képének (u.o.,70x95 cm) kompozíció-
jához nyúl vissza,26 ma már csak az 1957-ben ké-
szült kárpitterve (akvarell, tempera, 34x45 cm) van
meg esztergomi magántulajdonban.27

Az 1959-es esztergomi kiállítás alkalmából már ka-
talógus is készült, helyesebben: a korábbi kamara-
kiállítások emlékére rendhagyó rotaprint kiadvány
Gadányi 20 tusrajzával, a művész 1958-ban írt, rajz-
ról szóló tanulmányával. A művész a szerény, de
mindenesetre az első önálló Gadányi-kiadvány első
példányait éppen a hatvanharmadik születésnap-
jára kapta meg.
A következő Gadányi kiállítás már Párizsban, de
a művész halála (1960. február 29.) után nyílt meg
1961. november 30-án, a Groupe Saint-Luc galé-
riában, két svájci csoportkiállítást (Lugano, Genf)
követően. A párizsi kiállítás létrehozásával, meg-
szervezésével az akkor Franciaországban élő Bá-
lint Endre nemcsak tiszteletét rótta le „Gadányi
előtt, akinek etikája példamutató volt”, hanem
szinte végakaratát is teljesítette, „mivel az alkotó
egész életében vágyott rá, hogy Nyugaton is lás-
sák, értékeljék műveit, s mert lelkében mindvégig
nosztalgikus vágyat érzett Párizs iránt” – írja Bálint
a katalógus szövegében. A francia nyelvű kataló-
gus utolsó oldalán magyar nyelven Bálint Endre
egyik legszebb, saját képi világára is jellemző ver-
sével tiszteleg – Minden halott művész emléke-
zetére – Gadányi géniusza előtt.
Dévényi Iván a Vigíliában búcsúzott Gadányi Jenőtől
(In memoriam Gadányi, 1960. 4. szám), a szakma

25 Martsa Alajos művészportréi Esztergomban Dévényi Ivánné, Budapesten Martsa Istvánné, Szűcs Ilona tulajdonában
vannak.

26 Képe a Magyar Nemzeti Galéria 1967-es, Gadányi emlékkiállításának katalógusában, 9. szám, és a Szentendrei Képtár
1986-os emlékkiállításának katalógusában a 4. oldalon.

27 Táj lovakkal. 1958-59. Karton a Mezőgazdasági Kiállítási Iroda számára készült gobelinhez, 175x225 cm. Rácz I.: Gadányi.
Budapest, 1965. 48. kép. Ugyanaz a fotó a Műcsarnok 1985-ös Magyar Gobelin-katalógusban. Korábban Körner Éva
1958-as Műterem-cikkében (áprilisi szám, 17. o.) szerepel a Gadányi-gobelin legkorábbi kartonfotója.
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1961. március 3-án, egy Pogány Ö. Gábor vezette
emlékesttel, Körner Éva Gadányi művészetét
elemző előadásával adózott a festőnek. A Keresz-
tény Múzeum 1964-ben rendezte meg Gadányi
első esztergomi emlékkiállítását. A kiállításokkal
párhuzamosan indul és kap lendületet a Gadányi-
ról szóló szakirodalom. Körner Éva a Műterem
(1958), a Művészettörténeti Értesítő (1960), a Ma-
gyar Építőművészet (1961), az Acta Historiae Artium
(1965), és a The New Hungarian Quarterly (1963)
lapjain méltatja Gadányi művészettörténeti rangját.
1965-ben, a Corvina kiadásában megjelenik Rácz
István munkája, az első kismonográfia Gadányi Je-
nőről, és a Magvetőnél Gadányi Jenőné: Így történt
című könyve Gadányi életéről. Dévényi Iván a Lá-
tóhatárban, 1967-ben közöl nagyobb tanulmányt
Gadányi Jenőről.
Időközben Gadányi Jenőné – hálája kifejezéséül –
elhunyt férje korábbi szándékának megfelelően
a Gadányi-hagyaték (800 db grafika, 120 db vá-
szonra festett táblakép) múzeumi elhelyezését az
1970 óta egyházi kezelésben levő Keresztény Mú-
zeumnak ajánlotta fel. Az adományozás – többek
között – az egyházi múzeum 1969-től 1973-ig tartó
állami felújítása miatt elhúzódott. A százéves Ke-
resztény Múzeum jubileumi kiállítása (1975. október
25.) után dr. Lékai László bíboros úr (akkor még
apostoli kormányzó) egy századelőtől napjainkig
ívelő, reprezentatív képzőművészeti kiállítás meg-
rendezését kérte a Keresztény Múzeumtól. A kiállí-
tás anyagának válogatásában a fő szempont
elsősorban nem az egyházi tematika, hanem –
a kvalitás mellett – az alkotók művészetükben ta-
núsított etikai magatartása volt.
Közben az illetékes minisztérium nyomatékosan
arra kérte az egyházi gyűjtemény vezetőségét, hogy

a Keresztény Múzeum őrizze meg hagyományos,
a középkortól a 19. század végével záródó gyűjtési
profilját. Így a bíboros úr kénytelen volt „eltekinteni”
a tervezett kiállítás megrendezésétől és lemondani
a Gadányi gyűjtemény örökbefogadásáról.
Végül Marisa Alajos és Dévényi Iván közbenjárá-
sára az Esztergomi Városi Tanács fogadta el Gadá-
nyi Jenőné ismételt ajánlatát. 1977. július 11-én
megszületik a 135 Gadányi mű átadásáról szóló
adományozási szerződés, melynek ünnepélyes
aláírására október 13-án kerül sor.29 Az anyag őr-
zéséről ezután a Balassa Bálint Múzeum gondos-
kodik, a képek leltározására 1979-ben kerül sor.
Ünnepélyes bemutatásuk már korábban megtör-
ténik, 1978. július 28-án, az esztergomi Régi Vár-
megyeháza épületében (Bajcsy Zs. út 63.)30

rendezett gyűjteményes Gadányi kiállításon.
Az „Adományozási szerződés” 7. pontjában: „A Vá-
rosi Tanács biztosítja az adományozót arról, hogy
gondoskodik mindenkori lehetőségeihez képest az
átvett alkotások állandó kiállítási helyiségben tör-
ténő bemutatásáról, az állandó és mozgó kiállítások
megszervezéséről, a festőművész munkásságának
propagálásáról.” Ennek értelmében 1981 és 1983
között az Esztergomi Vármúzeum Kassák Lajosról
elnevezett termében, majd két ízben Pápán, Gyulán,
Szegeden és Győrött rendeztek Gadányi kiállítást.
Az esztergomi anyag volt a magja 1986-ban
a Szentendrei Képtárban – Gadányi Jenő születé-
sének 90. évfordulója alkalmából – rendezett em-
lékkiállításnak is, a Deim Pál tervezte reprezentatív,
177 művet és 35 fotót közlő katalógusával, majd
1990-ben a Vigadó Galéria csupán egy teremre
szorítkozó, földszinti emlékkiállításának, melyet Ga-
dányi halálának 30. évfordulóján a művész uno-
kája, Rainer Péter rendezett és tervezett, Kömer Éva

28 Jenő Gadányi, exposition 1 Quai aux Fleurs, Groupe Saint-Luc, ouvert du 30 Novembre au Décembre 1961. Écrit: André
Balint.

29 1977. október 7-én kelt Esztergom Város tanácselnökének levele, melyben meghívja Martsa Alajost Gadányi Jenőné
ajándékozási szerződésének ünnepélyes aláírására, október 13-án 10 órakor, a Városi Tanács kistanácstermébe.

30 Ekkor jelenik meg Gadányi Jenő gyűjteményes kiállításának katalógusa, Gadányi Jenő naplójából közölt részletekkel,
Mucsi András bevezető szövegével és az esztergomi Gadányi gyűjtemény teljes jegyzékével.
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Gadányi Jenő: 
Monotípia V., 1952

Gadányi Jenő: 
Kék fények, 1952

Gadányi Jenő: 
Természet erők I., 
1952 
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szakavatott megnyitójával és a festőtárs, Lossonczy
Tamás betegágyban írt, emelkedett és bensőséges
visszaemlékezésével.
1990–91-ben irodáival, könyvtárával és a régé-
szeten kívüli egyéb gyűjteményanyagával az Esz-
tergomi Főszékesegyházi Könyvtár épületében
működő Balassa Bálint Múzeum új helyére,
a Bajcsy Zs. út 77. szám (ma Pázmány Péter u.)
alatti műemléképületbe költözött, a Gadányi-ha-
gyaték egyelőre raktársorsra és biztonságos meg-
őrzésre ítélt anyagával együtt. Feltárására két
„imaginárius” lehetőség kínálkozik: állandó kiállí-
tás a Balassa Múzeum egyéb modern képzőmű-
vészeti anyagával (pl. a szobrász Vörös Béla
hagyatékával) együtt, az Esztergom főterén levő
pártház megüresedett épületében, a múzeum
kezelésében és további időszaki kiállítás rende-
zése a Régi Vármegyeháza múzeumi épületé-
ben.
Desint vires… és Dévényi Iván (1977), majd Martsa
Alajos (1979) halálával, … laudanda voluntas –
a dicsérendő szándék is egyelőre csendben várat
magára. Idézzük fel az 1986-ban elhunyt Bálint
Endre Gadányi emlékére írt párizsi versének (1961)
utolsó sorait:
„…a földön sok a bánat
kétszer haltál meg
ez is jó csodának
bezárul az ajtó…”
Gadányi Jenő szerepe nemcsak Esztergom képző-
művészeti és múzeumi életében úttörő jelentőségű
az 50-es években, de művészetének maga-
emésztő, hamu alatti izzásával lángra tudta lobban-
tani a magyar avantgarde művészetnek a szoc reál
évek alatt lappangó, legjobb erőit is. Példájával ön-
bizalmat és indíttatást adott a megújuló magyar fes-
tészetnek.

Gadányi Jenő: Félakt lepellel, 1949–1952

Ezúton mondok köszönetet az Akadémiai Művészettörténeti Kutatócsoportnak, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és
a Keresztény Múzeum igazgatójának, a Martsa Alajos hagyaték őrzőjének, M. Szűcs Ilona festőművésznek, Dévényi Iván-
nénak, továbbá mindazoknak a magángyűjtőnek, akik a tulajdonukban levő Gadányi műveket és írásos dokumentumokat
közlés céljából rendelkezésemre bocsátották.

(Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1991. 287–297.)

Gadányi Jenő gyűjteményes kiállításának katalógusa


