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Nehéz Esztergomban új képeket méltatni, új képeket
kritizálni. Olyan ritkán van alkalmunk az igazi, modern,
mindamellett a szertelenségektől tartózkodó képek-
hez, hogyha ilyenekkel találkozunk, eszünkbe sem
jut a kritika, hanem önfeledten gyönyörködünk az új
meglátásokban, új színekben, mintegy élvezve
az újabb festői irányzat friss levegőjét.
Városunk festői műremekekben éppen nem szű-
kölködik, de mivel ezek egyrészt előttünk igen
megszokottak, mint pl. a Bazilika örökbecsű és
mély gondolatokat ébresztő Kálvária-képe,
Grigolettitől, (amelynek heliogravure másolatait
hasztalan várjuk), vagy pedig reklámtól való irtózás
miatt nehezen hozzáférhetők, mint pl. a prímási
palota képgyűjteménye. Újabb keletű és a kor

jegyét magán viselő festmény csak egy látható
városunkban, a kir. városi kegyúri plébániatemplom
oltárképe Vaszary Jánostól.
A felsorolt művek mind egyházi jellegűek, érthető
várakozással és változatosságért való vágyakozással
telve néztünk tehát elébe a hirdetett kollektív kép-
kiállításnak, melyen elismert művésztől eredő képek-
ben gyönyörködhetünk.
Hasonló képkiállítás három év előtt volt csak rövid
ideig városunkban Burchard Bélaváritól, melyre még
sokan emlékezhetünk. De hosszú évekre kell ezután
visszaemlékeznünk, míg a jelenlegi kiállításhoz
hasonlót szemlélhetett városunk közönsége, pedig
a festészet azóta, mint a művészetek egyáltalán,
haladt, fejlődött. Mi pedig ilyen ritka alkalommal
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Rainerné Istvánffy Gabriella: Baromfiudvar, 1912 
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idegen szemekkel nézünk a lila utakra, vörösbarna
erdőkre és sóhajtva dicsérgetjük Telepy bácsit, ki
még tudott ultra lilaszín nélkül is hangulatos tájakat,
napsugaras eget festeni a prímási képtár számá-
ra… Rainerné Istvánffy Gabriella képkiállítását vasár-
nap d.e. 11 órakor nyitotta meg dr. Perényi Kálmán
alispán, az esztergomi Kaszinó elnöke. Rövid meg-
nyitó beszédében szép szavakkal üdvözölte
a művésznőt és a megnyitásra összesereglett elő-
kelő közönséget. A hatásos beszéd után a művész-
nő kalauzolása mellett tekintették meg
az egybegyűltek a kiállítást, melynek helyisége,
a Kaszinó díszterme, egészen a délutáni záróráig
telve volt a művészet iránt érzékkel és lelkesedéssel
bíró közönséggel. A kiállítás f. hó 17-ig marad nyitva
s így már meglehetős kevés idő áll azok rendelke-
zésére, kik a kiállítást még meg nem tekintették,
de megtekinteni óhajtják. Legcélszerűbb a szemlélést
megkezdeni a terem színpad felőli oldalán, hol
a tárlat legnagyobb képe, a Szamos Kolozsvárnál
című függ. Ez a kép méltán felkelti a műértők
érdeklődését. Különösen a víztükör képe és a part
tükröződése mesteri alkotás. A kép baloldalán ábrá-
zolt kocsiút szélén a Szamosra hajló part színfoltjai
és előtérben a parti növények a legteljesebb illúziót
keltik a szemlélőben. Mellette a 2. sz. kép a tárlat
legspeciálisabb képe. Vörös reflex a címe és egy
ablakban ülő vörösruhás hölgyet ábrázol. Mint arc-
képre, igen sokan ráismertek, mert a művésznőnek
egyik idevaló rokona volt a modell. A vörös ruha,
különösen ha a nézőpontot jól eltaláljuk, csodála-
tosan hű, mintha a napfény játékát is látnók a köny-
nyű kelmén. Bizonyára máshol is feltűnést fog
kelteni e kép, melynek sikeréről meg vagyunk győ-
ződve. Néhány arcképtanulmány foglal még helyet
az említett két kép közelében, ezután lejövünk
az emelvényről és sorra nézegethetjük a terem
jobb falánál elhelyezett olajfestmények ízlésesen
elhelyezett csoportjait. Az első nagyobb kép, amely
ekkor szemünkbe ötlik, a 48. sz. Esti hangulat.
A távol esti ködben felkelő hold fényének vibrálása

a fák között, lenn a patak csillámló tükre a szó
szoros értelmében hangulatba ringatja az embert;
a kép előtt elülnénk órákig, ha a többinek csillogó
aranykeretei nem biztatnának, hogy tovább,
tovább… A 20. sz. csendéletet ábrázoló képen
a vörösréz virágtartó csillogása és a természethű
szőlőfürtök ragadják meg a szemlélőt. Figyelmünket
különösebben még a következő képek kötik le:
22. sz. A szamarak, 34. sz. Kakas, 37. sz. Téli táj, 46.
sz. Olasz koldus. Külön felemlítjük a 4. sz. Kaufman
Angelika arcképét ábrázoló másolatot, melyet
a művésznő a müncheni képtárban festett. A kép
ódon színeit igen sikerülten adta vissza a másoló
és ezen kép segítségével tűnik fel leginkább
a különbség a régi festmények és a mai iskolához
tartozó művésznő képei között. A díszterem ablak
felőli részén aquarellek, pasztellek, pasztelloidok,
kréta-, toll- és ceruzarajzok láthatók, melyek között
szintén van néhány olyan kép, mely hosszabb
időre is lebilincseli érdeklődésünket. Ezek között
pillantja meg a figyelmes szemlélő a művésznő
legnagyobb sikert ért képének fényképmásolatát
is (92. sz. Bivalyok), melyet az állam vett meg.
Figyelmet érdemelnek itt különösen a színes ceru-
zarajzok, amilyeneket kiállítva városunkban még
nem láttunk. A kiállítást a héten állandóan látogatták
és máris számos kép kelt el. Bárcsak gyakrabban
lenne része hasonló kiállítások élvezetében a művé-
szet iránt eléggé fogékony és érdeklődő közönsé-
günknek.

(Esztergom, 1910. október 16.)

Rainerné Istvánffy Gabriella: Máriaremete, 1948
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Március 4-e kétszeresen is jelentős dátumnak számít
a városi múzeum működésének rövid történetében.
Egy olyan kiállításnak adott ugyanis otthont, mely
művészettörténeti és ugyanakkor helytörténeti szem-
pontból is figyelemreméltó. Rainerné lstvánffy Gabriella
festőművész születésének 130. évfordulója alkalmából,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményéből
rendezett emlékkiállításra invitált a meghívó. lstvánffy
Gabriella mint festő, sokak számára eddig is ismert
volt, de mint egykori párkányi polgár, már kevésbé.
Sajnos, az idő vasfoga őt is, mint az egész lstvánffy
családot, kirágta a párkányiak emlékezetéből. Pedig
egykoron igen jelentős társadalmi szerepet töltöttek
be városunkban, illő tehát, hogy megismerjük és
számon tartsuk őket azok között, akik elvitték a világba
Párkány jó hírét, hogy visszahozzuk a köztudatba
az Istvánffyak tudományban és művészetben fényez-
tetett ragyogó szellemiségét. Az édesapa lstvánffy
Kálmán, anyja Pelczer Hajnalka, aki a XIX. század
utolsó negyedében postamesteri tisztséget töltött be
a vasútállomáson létrehozott Gran-Nána elnevezésű
postán (1893) és Párkányban (1896). lstvánffy Gabriella
1875. március 8-án született Budapesten. Festészeti
tanulmányait a Mintarajziskolában végezte, ahol
Zemplényi Tivadar, Neogrády Antal és Hegedűs László
voltak a tanárai. Főleg állatképeket festett és rajzolt,
egyedi stílusban. Kiállítások során vett részt a Nemzeti
Szalonban, a Műcsarnokban és a Művészházban is.
A II. világháború után a Földművelésügyi Minisztérium
részére festett állatképeket, a Mezőgazdasági Múzeum
pedig afféle házi szerzőjének tekintette őt. Elsősorban
angora-macskás képeivel vált ismertté, és vált a leg-
kedveltebb állatképfestők egyikévé. 1899-ben nagy-
szabású kiállításon vett részt az  esztergomi
Kaszinóban, ahol mint szobrász is bemutatkozott.
Az Esztergom és Vidéke 1899. szeptember 10-i száma
így ír erről: „…Sokoldalú, erős egyéniség, kiváló kolo-
rista Rainerné lstvánffy Gabriella, aki különösen a ter-
mészet után mintázott anyóka-szobrával azt is

bebizonyítja, hogy egyaránt tud bánni a palettával
és a simitófával…” A következő Kaszinó-beli kiállítá-
sáról az Esztergom c. lap 1905. november 5-i szá-
mában ezt olvashatjuk: „…minden képen a női
gondosság, a rajz alapos ismerete és kivitele válik
előbb a néző gyönyörűségére, s ha megnézte mun-
káit, a mély színtartalom tartja fogva.” 1910-ben fes-
tőművészetének három évi termését állította ki
a Kaszinó nagytermében. A 155 kiállított kép hatalmas
elismerést hozott a számára, melyről Einczinger
Ferenc az Esztergomi Lapok október 16-i számában
ezt írja: „…A vonal vezetésbeni technikája magas
fokot ért el, a rajztudása pedig biztos határozott
kézre s nagy kedvvel folytatott gyakorlatra vall…”
Az Esztergom és Vidéke pedig így lelkendez: „…
A modern impresszionistáktól megcsömörlött szem
jólesőleg nyugszik meg az amatőrsorból rég kiemel-
kedett és a legelőkelőbb országos tárlatokon elismert
művésznő alkotásain. A nagy koncepciókat kerülő
és a természetet hűen reprodukáló vénája a szemnek,
léleknek legkedvesebb világos, friss színek egész
garmadáját vetette vászonra. Valóságos tavaszi illat
szűrődik le a kiállítás minden faláról.” Majd így
folytatja: „…Emellett kitűnő rajzoló. Ez a nagy rajzolási
készség köti le azonnal a műértő figyelmét. A legki-
sebb árnyalat, a legjelentéktelenebb tárgy hűen,
művészi rajzolatban szinte fényképszerű pontossággal
van felrakva vásznaira. Tollrajzai adják vissza legszem-
léltetőbben ezt a nagy kaliberű rajzkészséget…”
Ebben az időben már Pesten is rendszeres kiállításai
voltak. A XIX. és XX. század fordulójának évtizedeiben
Rainerné lstvánffy Gabriella Párkányban élt és dol-
gozott. Itt születtek többek között a párkányi piacot
megörökítő képei. 1895-ben itt született a fényes
karriert befutott Edvin nevű fia, aki 1922-ben gépész-
mérnöki oklevelet szerzett a budapesti műegyetemen.
Pályája főbb állomásai közt kell megemlítenünk,
hogy 1938-ban a Standard Villamossági Gyár műszaki
igazgatója, 1952-ben a Beloiannisz Híradástechnikai

Juhász Gyula
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Rainerné Istvánffy Gabriella: Bivalyok, 1910 körül

Rainerné Istvánffy Gabriella: Falu vége
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Rainerné 
Istvánffy Gabriella: 
Kétlovas szán, 1940

Gyár kutatólaboratóriumának vezetője, majd a Távközlési
Kutató Intézet főosztályvezetője. A felsőoktatásba 1949-
ben kapcsolódott be. Előbb az Állami Műszaki Főiskola
tanáraként, később a Műszaki Egyetem meghívott elő-
adójaként dolgozott. 1953-ban elnyerte a műszaki tudo-
mányok doktora címet, 1958-tól a Budapesti Műszaki
Egyetem mikrohullámú híradástechnika tanszékének
nyugalmazott tanára. Egyike volt a magyarországi rádió-
technika jelentős úttörőinek. Irányításával épült a laki-
hegyi adóállomás és antenna, valamint a vidéki reléadók.
Nagy szerepe volt az első rádiólokátorok megtervezé-
sében, s általában a mikrohullámú ipar megalapozá-
sában és fejlesztésében. Ugyancsak úttörő munkát
végzett a porvasanyagok gyártásával és a fázisjavító
kondenzátorok tökéletesítésével kapcsolatban. Hazai
és külföldi szaklapokban nagyszámú, önálló kutatáson
alapuló tanulmánya jelent meg. Főbb művei
a Mikrohullámok technikája és a rádiólokátorok (1955),
továbbá a Tápvonalak és antennák (1967), melyeket
még ma is (!) ajánlott szakirodalomként tartanak számon.
A család további jeles alakja Gabriella testvére, lstvánffy
Elemér, aki jelentős közéleti tevékenységet folytatott
úgy Esztergomban, mint Párkányban. 1897-ben mint
az esztergomi Kaszinó műkedvelőjét tartják számon,
de két évre rá már annak titkára. Ő szervezte a híres
Parasztbált 1898-ban. 1901-ben lemond a Kaszinó

titkárságáról, valamint a műkedvelők titkári tisztéről is.
Ekkor könyvvezető a Párkányi Takarékpénztárban, majd
1902–1907-ig annak főkönyvelője. 1907-től a Regatta
Egyesület igazgatója, majd a Hajós Egylet igazgatósági
tagja, ideiglenesen Büttner Róbert helyett a Kaszinó
igazgatója. 1909-ben párkányi tűzrendészeti felügyelő,
egy évvel később pedig a Párkányi Takarékpénztár
titkára. 1911-ben a Kaszinó igazgatója, ugyanakkor
tanítói állást tölt be a kereskedelmi szaktanfolyamon.
A városi múzeumban megrendezett emlékkiállítás
tisztelgés és megemlékezés egy olyan hosszú és
fényes pályát befutott művész emléke előtt, aki élete
egy jelentős alkotói korszakát Párkányban töltötte. Hű
tanúi ennek alkotásai, melyeket tájainkon készített,
megörökítve így az egykori Párkányt. Ahogy dr. Szőllősy
Gábor, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa
megnyitó beszédében hangsúlyozta, lstvánffy Gabriella
azon kevés művészek közé tartozott, aki nem félt
olyan – festői szempontból – hálátlan témához nyúlni,
mint az állatfestés és rajzolás. Ebben a műfajban
ugyanis nehéz megvonni a határt a remekmű és
a giccs között. lstvánffy Gabriella pazarul megoldotta
ezt a feladatot, ahogy ezt tárlata is bizonyítja. Rainerné
lstvánffy Gabriella hazatért.

(Párkány és Vidéke, 2005. március)




