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VA S I  S Z E M L E

 
T Ó T H  C S A B A  

 
 
 
 VASVÁR ÉS A HEGYHÁT  

A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN 
1. rész 

„kontinensnyi álmok vesztőhelye, 
őrizz meg magadnak, 

mint szúrós növényét a kert.”1 
 

Nagy Gáspár emlékére 
 

 
                                                  Közmondásunk szerint, aki a kicsit nem be-
csüli, a nagyot nem érdemli. Saját képzőművészetünkhöz való viszonyulásunkban sokszor 
felrémlik e régi népi bölcsességünk. Az eltelt évtizedekben sokszor hangzott el, írták le, 
hogy a vidéki Magyarország képzőművészete  –  és benne a Vas megyei is  –  nem mérvadó, 
mivel alapvetően provinciális jelenségek egyvelege, aminek érték-meghatározója a min-
denkori művészeti centrumokhoz való viszonytól függ. E központokban pedig az elmúlt 
100 év során mindig a modernitáshoz való alkalmazkodás jelentette a kiindulási pontot.2 
Hogy ebből adódóan milyen kontraszelekciós mechanizmusok keletkeztek az utóbbi év-
század és a kortárs képzőművészetében, az erre a kérdésre adott válasz nem a mostani 
írásunk feladata, érinőlegesen mégis foglalkoznunk kell vele.3  

A modernitás térhódításának, a „megtagadás kultúrájának”,4 a pozitív diszkriminációra 
épülő gyakorlata, és ki nem mondott törvényre emelése, súlyos válságba sodorta a képző-
művészetet és művészettörténetet, mivel az avantgárd irányzatok leigázták, illetve negligálták 

  1 Nagy Gáspár: Zónaidő. Bp., 1995. 9. p. a „Forduló év” című vers részlete. 
  2 A modernitás legtökéletesebb meghatározását Buji Ferenc adta: „A modernitás számára a végső forrás nem 

Isten, hanem szükségképpen Isten ellentéte: a semmi… Istennek, mint abszolút létteljességnek az ellentéte az 
abszolút léthiány: a semmi. A semmi, ami  –  per definitionem  –  nincs. Márpedig ahogy Isten, mint legfőbb 
érték rányomja a bélyegét mindenre, épp így nyomja rá a maga bélyegét mindenre az abszolút értékhiány, a 
semmi is. Mivel a modernitás istene a Semmi, ezért a modern-posztmodern ember, hűségesen istenéhez, minden 
értéket a maga hite és isteneszméje elleni támadásként értelmez.” Buji Ferenc: Te is fiam, Nietzsche? = Éle -
tünk, 2015. 9. sz. (továbbiakban: Buji, 2019.) 18. p. Így, a progresszió minden múltbeli értéket gátlástalanul 
felszámol. Buji, 2019. 23. p. 

  3 A fontos kérdést Julien Benda 1927-ben megjelent könyvében fogalmazta meg. A magyar változat évekkel 
később látott napvilágot. Benda, Julien: Az írástudók árulása. Babits Mihály tanulmányával. Bev., ford. Rónai 
Mihály András. Bp., 1945. 370 p. (Politikai remekírók tára;1.) Azonban ennél tovább kell mennünk, igazában 
az írástudók, az értelmiség árulásánál sokkal lényegibb kérdés, az elit árulása, amit polgári- és proletár forra-
dalmakat követő elitcsere következménye. A monarchikus elit még tudatában volt az isteni lét törvényeinek, 
az ateista elit számára azonban ez már semmit nem jelent, csak a hatalom és pénz megszerzése a fontos. 

  4 Scruton kifejezése. Pásztor Péter: „A közös nézeteknél erősebb kötelékek” Beszélgetés Sir Roger Scrutonnal. 
= Országút, 2020. 1. sz. 15. p. 
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a korábbi korok művészetét.5 Ez az utóbbi 100 évben lezajló folyamat globális legitimizációs 
válságot idézett elő művészetben, és emiatt elérkeztünk a képzőművészet „burnout”, kiégési 
állapotába. A nyugati művészetben ez az irreverzibilis folyamat a hegemóniára törő, mindig 
anarchista stratégiát gyakorló avantgárd célkitűzése volt, amelyet az első, klasszikus korsza-
kában baloldali-, majd a második neoavantgárd, transzavantgárd és posztmodern időszakában 
liberális ideológiák offenzív támogatásával hajtott, illetve hajt végre.6 A „múltat végképp el-
törölni” megveszekedett szándéka egy tőről fakad, amit úgy hívnak, hogy felvilágosodás. 

A művészet társadalmasítása, annak eltűnését eredményezte  –  mindenki lehet művész, 
minden lehet művészet7  – , ugyanis ez az utópista, képromboló törekvés nem számolt a mű-
vészet szakrális eredetével, egyáltalán az ember szakrális gyökérzetével, és az azt megha-
tározó antropomorf entitással.8 Tudatosan negligálta Heidegger lakonikus tömörségű 
axiómáját: „A mű mű marad, míg Isten nem hagyja el azt.”9 

A kép kultikus tárgy, eszköz, az Isten-dicsőítés mindenkori misztériumának szerves 
része. Az európai keresztény civilizáció a reformációig ennek teljes tudatában is volt, a  
II. Vatikáni Zsinatig a világ katolikus fele úgyszintén, utána azonban ott is megfigyelhető 
az elidegenülés ettől a képfunkciótól, ennek következtében a képrombolás általánossá vál-
hatott az élet minden szintjén.10 

  5 A témában alapműnek számít Sedlmayr, Hans: A modern művészet bálványai. Ford. Terényi István. Bp., 1960. 
142 p. (Studium Könyvek; 22.)  

  6 Az 1939-ben megfogalmazott Greenberg-doktrína így hangzott: „A figuratív festészet halott, kimerítette kife-
jezéstárát, és az általa korábban betöltött ábrázolási funkciót a fényképezés, és a film vette át. Bármilyen to-
vábbi kísérletezés a figuratív festészettel ezért szükségképpen giccset fog eredményezni, vagyis olyan 
művészetet, amelynek nincs semmiféle önálló üzenete, amelyben minden hatás másolt és minden érzelem hamis. 
Az igazi művészetnek az avantgárdhoz kell tartoznia, amely szakít a figuratív hagyománnyal…” Ez a greenbergi 
doktrína máig érvényben van. Scruton, Roger: A szépről. Ford. Orosz István. Bp., 2020. 198. p. (Parts pro 
toto) Ezen művészeti irányzatok ideológia távvezérlése teljesen lerombolta a képzőművészetet, pedig már a 
múlt század 60-as éveiben Daniel Bell figyelmeztetett: „az ideológia, mely egykor a cselekvéshez vezető út 
volt, mára zsákutcává vált.” Sim, Stuart: Derrida és a történelem vége. Ford. Sudár Balázs. Pécs, 2002. 15. p. 
(Posztmodern találkozások) 

  7 A felvilágosodás, ami elpusztította a fényt, a transzcendenst, az Istent, a Napot, ami körül az emberi jelenség 
maprendszere évezredeken keresztül keringett. Csoda, hogy ezután minden szétesett és elsötétült? 

  8 Lásd Belting, Hans: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Ford. Schulz Katalin, Sajó 
Tamás. Bp., 2000. XXII, 685 p. A nyugati kultúra szentségtelenítése, kereszténytelenítése, a kereszténység 
szekularizálásával függ össze, és félezer éves történet. A 20. századi absztrakció csak pont e folyamat végén, 
mert addig még képben megidézte a művészet a világot, ami körülvette, addig megnevezte azt, mint a szavak 
mágiája. A fotográfia technikai képalkotása ezt a mágikus viszonyt szüntette meg  –  „Mától kezdve a festészet, 
sajnos halott” Delaroche-t idézi Pirchan, Emil: Művészek műhelytitkai. Két évezred festőinek, szobrászainak 
és építészeinek életéről, munkájáról, szerelméről és haláláról. Ford., magyar művészettörténeti adatokkal kieg. 
Szalai Sándor. Bp., 1945. 16. p., amikor az meglátta az első daguerrotypiát  –  és ebből indult az absztrakció 
zsákutcája, amikor a képzőművészet immár fogalmakkal és nem a mágia alapjaival, a képekkel (metafora) 
apellál. Így veszítette el a képzőművészet a metanyelvét. Tintoretto még így köszönt el szeretteitől halálos 
ágyán: „A festészet nemes és erkölcsi cselekedet”. 

  9 Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. Szerk. Bart István; ford. Bacsó Béla. Bp., 1988. 70. p. (Mérleg) He-
idegger akkor is használja az Isten fogalmat, ha nem is hisz benne. 

10 Az ókori, középkori, újkori és legújabb kori képromboló mozgalmak közös szellemi hátterét először egy Vas 
vármegyei szerző foglalta össze. Végh Gyula: A képrombolók. Kultúrtörténeti tanulmány. Bp., 1915. 157 p. 
Verebi Végh Gyula ebben elsőként a futurizmust is a képromboló mozgalmakhoz sorolta, aminek jelentőségét 
Lyka Károly is észrevette, amikor könyvről méltató recenziót írt. Lyka Károly: A képrombolók. = Művészet, 
1915. 2. sz. 121 – 138. p. Tulajdonképpen az absztrakt művészet is a képrombolás egy újabb fázisát jelentette. 
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Az utóbbi 100 évben a képzőművészet a természettől is elfordult, egyfolytában meg-
vetve, lenézve, sőt megalázva azt, követve az ipari-, technikai civilizáció természetrombo-
lását, kirablását. Ahogy ismét csak Heidegger megállapította: „Az újkori ember nem szemléli 
a világot, hanem hatalma alá vonja.”11 

A tájkép műfaja is oly mértékben devalválódott, hogy mára már nem is tanítják a köz-
oktatástól a felsőoktatásig.12 Pedig a tájkép, mint arra Georg Simmel mutatott rá, „világké-
pünk kialakulásának végső alapja”, egy „darab átmenő állomása a lét mindenek fölött 
uralkodó erőnek.”13 A tájkép a létezés antropomorf értelmezése, az embert körülvevő világ 
visszatükrözése. 

A művészetnek ebben a mai pszeudo korszakában gyakorlatilag indexre került a tájkép, 
amin azért nem lehet csodálkozni, mert még soha nem éltünk annyira cenzúrázott világban, 
mint ma. (József Attila egy lélegzetvételnyi idő alatt ebbe belehalna.) Ennek következtében 
egy kihalt képzőművészeti műfajjá vált a tájkép, mint általában a táblakép. Ma már kicsit 
úgy tekintünk mindkettőre, mint a dinoszauruszokra.14 A hagyományos képformák, így a 
tájkép is korunk népművészetévé vált, ahol még tovább él az elit által már elvetett képszem-
lélet, az ember és a természet kapcsolatának legadekváltabb kifejezője.15 

Ez a tanulmány mégis ezzel foglalkozik, azon belül is annak egy eddig elég mostohán 
kezelt tájegységével, Vasvárral és környékével.16 Témánk soha nem kutatott, és emiatt nem 
ismert világ. Miként örökítette meg a 20. századi és a jelen képzőművészete ezt a nyugat-
dunántúli kis régiót, amit Vasi Hegyhátnak hívunk, és annak egykori és mai közigazgatási, 
kulturális és gazdasági központját, Vasvárt  –  „A vármegye egyik legszebb fekvésű községe… 
a hegyhát lankás lejtőjén, hét dombra épült. Valamikor szabad királyi város volt, a megye 

11 Nyíri Tamás: Az ember a világban. Bp., 1981. 191. p. A mai művészet nem szemléli a világot, hanem hatalma 
alá vonja. Egy természeti képpel élve, a modernitás tarvágást végzett, tőben vágta el korábbi kulturális gyö-
kérzetétől a nyugati civilizáció erdőit. 

12 Így lett ebben a hiátusban fontos szerepe pl. a Gyulai Nyári Művésztelepnek, és így tekinthető ritka kivételnek 
a szerző által 8. éve vezetett Vasszécsenyi Plein Air Művésztelep és 2014-től a Vasvári Alkotótábor. 

13 Simmel, Georg: Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások. Ford. Berényi Gábor. Bp., 1990. (további-
akban: Simmel, 1990.) 100., 105. p. (Világváros) „A művész a közvetlenül adott világ kaotikus áramlatából 
és végtelenjéből kiemel egyetlen részt, ezt egységként fogja fel és formálja meg, amely önmagában találja meg 
értelmét, elmetszvén a világhoz kapcsolódó szálakat, hogy azokat saját középpontjában ismét összekösse.” 
Simmel, 1990. 102. p. 

14 Ebben az a legszomorúbb, hogy az a lelki béke, és harmóniavágy, ami a tájképben évszázadokon keresztül 
megfogalmazódott, szinte egy – két nemzedék alatt mintha kiveszett volna az emberből. 

15 A hagyományos képformák populizmusa egy külön írás tárgyát képezi. 
16 A népszerűsítő és idegenforgalmi szempontból kiadott művek  Reismann János  –  Weöres Sándor: Savaria föld-

jén. Fotóalbum. Bp., 1967. 13 p., 89 t..; Vas megye. Szerk. Bács Gyula; fotózta Tóth Imre. Bp., 1973. 141 p. 
(Panoráma Képeskönyvek); Tüskés Tibor: Nyugati kapu. Bp., 1981. 292 p. (Ezerszínű Magyarország); Vas. 
Összeáll. Rácz János. Bp., 1986. 146 p. (Magyarország megyéi); Vas megye építészete. Szerk. Boda László, 
Gácsy József. Szombathely, 1998. 114 p.  –  egyike sem foglalkozik Vasvárral és a Vasi Hegyháttal. Azért 
vannak kivételek is. Ilyen pl. C. Harrach Erzsébet  –  Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Településtörténet, építé-
szettörténet, művelődéstörténet. Szombathely, 1983. 596 p.; Kozma Gábor: Vas megyei barangolások. Szom-
bathely, 1988. 192 p.; Csiszár Károly: Vas megye idegenforgalmi értékei. Szombathely, 1993. 80 p. Az igazán 
hasznos könyv ebben a témában viszont: A Vasi-hegyhát. Kalauz turistáknak és természetbarátoknak. Szerk. 
Boda László, Orbán Róbert. Szombathely, 2000. 184 p.; Mészáros T. László: Szeretettel vár Vasvár és a Vasi 
Hegyhát. [Söjtör], 2009. 96 p. (Szeretettel vár; 45.); Zágorhidi Czigány Balázs  –  Kovács Géza: Egy felfede-
zésre váró táj. Vasvár és a Hegyhát. Szombathely, 2011. 71 p.; A velünk élő örökség. Kulturális gazdagságunk 
a Vasi Hegyháton. Összeáll. Kámán István. Oszkó, 2012. 50 p. 



367

M A G YA R  N Y U G A T
TÓTH CSABA: VASVÁR ÉS A HEGYHÁT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN 

és a káptalan székhelye.”17  – , azt a települést (1986-tól újra város), ami napjainkban ismét 
felértékelődik a térség infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseinek következtében.18 

Vasvár első képzőművészeti ábrázolása a Vasárnapi Újságban jelent meg a Szentkútról, 
amelyen a zsuppfedeles remeteház látható zarándokokkal.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. kép  –  Vasvári Szentkút, 19. század második fele; 2. kép  –  Vasvári szentkép, 19. század vége 
 

Ezt követi a Domonkos-rendi templom madártávlatból készült rajza, aminek a hátte-
rében, az ebben az időben nagyközség státuszú település épületei fölött, térdelő angyalok 
közt a felhők fölött lebegő, az 1700 évekből való Szűz Mária-kegyszobor látható. Alkotója 
ismeretlen.20 Az első két alkotás tehát a település búcsújáró, kegytemplomi státuszával függ 
össze, ami a későbbiekben még többször megismétlődik. 

17 Dezső Lipót: Az én szülőföldem. Két szentgotthárdi fiú barangolása Vasmegyében. Szombathely, 1930. (to-
vábbiakban: Dezső, 1930.) 106. p. 

18 Itt felvetődik a mindig szőnyeg alá söpört kérdés, milyen viszonyban van a vidék és a főváros képzőművé-
szetének helyzete hazánkban? Kézenfekvő a jéghegy metaforát megidézni ehhez, mivel a jéghegy csúcsa, a 
centrum, a víz alatti rész pedig a periféria, ami soha nem látható és soha nem kerül felszínre. Mégis ez hor-
dozza, tartja el a centrum kiemelkedő és ismert részét. Művészettörténeti kutatások, és az ebből fakadó kano-
nizáció csak erről a látható részről szólnak, viszont József Attila óta tudjuk, mindeközben „hallgat a mély”. 
Ez a tanulmány is egy ilyen mélyrétegi kutatás, néhány kivételtől eltekintve művészettörténetünk számára 
anonim személyek  –  akik legtöbbje rajztanár  –  munkáiról, műveiről szól. Ahogy Keresztelő Szent János mon-
dotta: „Ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani.” (Mt.3.10) 

19 Szent-kut (Vasban). = Vasárnapi Újság,1867. ápr. 28. 201. p. A képet Bálint Sándor  –  Barna Gábor: Búcsújáró 
magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Bp., 1994. (továbbiakban: Bálint  –  Barna, 1994.) 
215. p. is közli. A vasvári domonkosokhoz köthető a Szent Vér-ereklye, amihez 1500. június 27-én VI. Sándor 
pápa búcsút engedélyezett. Ezután 32 évig töretlen a Szent Vér-tisztelet Vasváron. Bálint  –  Barna, 1994. 68. p.  
A Mária-tisztelet is a 16. századra nyúlik vissza. „A legenda szerint, amikor a közelgő törökök elől a szerzetesek 
menekülni kényszerültek, egyikük elbúcsúzott a templom Mária szobrától, az megszólalt s megkérte a barátot, 
hogy vigye magával. A szerzetes a közeli erdőben, egy tölgyfa odvába rejtette el. A veszedelem elmúltával a 
környék lakói visszatértek, ám a szobrot nem találták. A fát kivágták, a helyén forrás fakadt, melynek víztük-
rében megjelent a szobor, de valahányszor ki akarták emelni, eltűnt. A szent helyen kápolnát emeltek a Rózsa-
füzér Királynéjának tiszteletére.” Bartók István: Mennyek Királynője. Bp., 2005. 152. p. (Paletta) 

20 Vasvár bucsujáróhely. Vasvár, 1918. 16. p. A szentkép a szerző tulajdonában. Lásd még http://bucsujaras.hu/ 
vasvar/ (Megtekintve: 2020. november 20.) 



368

VA S I  S Z E M L E

2020. LXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Soproni Horváth József (1891 – 1961) vasvári látképének keletkezéséről csak feltételes 
módban beszélhetünk. Azon a nyáron készült, amikor a nagybányai (ma: Baia Mare, Románia) 
művésztelepen is dolgozott Réti Istvánnál, a háború kitörésekor ő is megkapta a katonai be-
hívót. Soproni Horvát József apja a székeskáptalan kemenesszentpéteri uradalmának gazda-
tisztjeként, hivatalos útjai során gyakran megfordult a vasvári uradalomban. Valószínű, hogy 
egy ilyen 1914. évi út alkalmával elkísérte fia is, aki ekkor festette ezt a látképet, amivel va-
lójában először kötötte össze Nagybányát Vasvárral, abban az értelemben, hogy meglátta a 
település fekvésében rejlő, Nagybányáéhoz hasonló festői értékeket. Jó helyismerettel kellett, 
hogy rendelkezzen, mivel nagyjából a mai kilátó helyéről festette meg a várospanorámát. 

A kép nincs szignózva, csupán dátumozva, ami még egy pályakezdő művész szerény-
ségére vall. A hátoldalán egy soproni cédula található, innét került valamikor Pécsre, ahon-
nan Gergye Rezső, a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója vásárolta meg az 
intézmény számára 2009-ben és így vált jelképesen a később átadott Békeház Képzőművé-
szeti Gyűjteményének „alapkövévé”, valamint a szintén később induló Vasvári Alkotótá-
borok „iniciáléjává”, megalapozójává.21 

Biczó Ilona (1886 – 1970) Vasvári búcsút ábrázoló grafikája könyvillusztráció, férjének, 
Fábián Gyulának (1884 – 1955) „Gábor diák” című regényéhez készült.22 Biczó Ilona nőként 
az elsők között kapott rajztanári diplomát Magyarországon. Fiatal házasokként költöztek 
Sárvárra 1911-ben, mindketten itt kaptak tanári állást, majd 1917-től Szombathelyen éltek 
halálukig. 1948-tól, az előző rendszerváltástól, mindketten teljes mellőzöttségben élték le 
életüket. Fábián Gyulának bezúzták nagyszerű regényeit, kiállításokon egyikük sem szere-
pelt többet.23 

Biczó Ilona kiváló grafikus volt, férjének több regényét is illusztrálta. Habár a regény 
a török időkben játszódik, az illusztráción az 1910-ben épült Rózsafüzér királynéja tiszte-
letére épült szentkúti kápolnát látjuk, előtte a csodatévő forrással, zarándokokkal és a fő-
hőssel. Fábián Gyula gyakorlatilag polihisztornak tekinthető, írói tevékenysége mellett 
festett, grafikákat, kerámia plasztikákat készített, fotózott, néprajzi gyűjtőmunkát végzett, 
Biczó Ilonával együtt dolgoztak Malonyai Dezső ötkötetes „A magyar nép művészete” című 
monumentális munkájában. Ezért nem lehet csodálkozni, hogy a Gábor diák regényében a 
vasvári szentkúti hagyományokat is felkutatta. „A domboldalon épült városkában nagy volt 
a népsokaság. Zarándok sereg jött a vasvári szent kúthoz. Gábor is odament, amerre a nagy 
néptömeg hullámzott. Egy nagy erdő mélyén, gyönyörű völgykatlanban elrejtve bugyogott 
fel a csodatévő forrás. Testi-lelki betegek kerestek ott enyhülést bajukra. A forrás fölé kis 
boltozatot emeltek. A boltozat tetején kőből faragott kereszt mutatta, hogy ez az a forrás, 
amelyhez messze földről zarándokolnak a népek. A forráshoz különben az a legenda fűződik, 
hogy az, aki iszik belőle, még abban az esztendőben férjhez megy. Azért van mindig annyi 
tengersok női személy a vasvári búcsún!”24 

Vitathatatlanul a festő város legfestőibb része a Szentkút völgye: „Leereszkedünk a 
dombról s a polgári iskola melletti szép, árnyas erdei úton elsétáltak a Szentkúthoz. Rövid 
gyaloglás után egy gyönyörű, szép völgybe értek, melynek végén egy díszes kápolna és Szűz 
Mária szobra áll. A kápolna előtt egy kút is van, melynek hideg vizét a messze földről ide 

21 Torjay Valter fotója. 
22 Fábián Gyula: Gábor diák. Zrínyi Miklós török diákja. Bp., 1930. (továbbiakban: Fábián, 1930.) 63. p. 
23 Fábián, 1930. 61. p. 
24 Fábián Dénes  –  Kovács Árpád: Fábiánné Biczó Ilona. Szombathely, 2019. 96 p. (Arcképcsarnok; 20.) 
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zarándokolók használják… Régi idők óta látogatják a búcsúsok ezt a gyönyörű helyet. Hogy 
melyik időtől kezdve, azt pontosan megmondani nem lehet. Különösen Nagyasszonykor ke-
resik fel sokan. A búcsúsok az éjszakát a szabadban töltik s az egész völgy csillog ilyenkor 
a sok ezer, meg ezer gyertyától. Valósággal tündérmesébe illő kép ez.”25 

Rombay István (1888 – 1974) vasvári búcsút ábrázoló életképe az augusztus 15-ei Nagy-
boldogasszony búcsút ábrázolja, sátoros árusokkal, falusi öltözékű, népviseletbe öltözött 
idősebb és fiatalabb vásárlókkal. Háttérben a Domonkos-rendi templom nyugati homlokzata, 
annak is gótikusan magas tűzfala, a mainál jóval kisebb körablakkal. 

Rombay István 1903 és 1908 között az Iparművészeti Iskolában díszítőfestést tanult 
Újváry Ignáctól, az ő tanácsára folytatta tanulmányait Münchenben (Akademie der Bilden-
der Künste) 1909 és 1911 között, ahol az amerikai Carl von Marr osztályába került.  
1911-től 1913-ig Zemplényi Tivadar tanítványa Budapesten a Mintarajziskolában, majd vé-
gigharcolta az 1. világháborút. Az 1939. évi Téli Tárlaton szerepelt utoljára közönség előtt, 
az 1950-es évektől teljes visszavonultságban élt haláláig.26 

A következő képen Radnai Rezső (1895 – 1977), a Szombathelyi Premontrei rendi Gim-
názium rajztanára a vasvári káptalan vasvári uradalmi központját, az ún. Békeházat szinte 
építészeti pontossággal rajzolta meg. A homlokzat szimmetrikus, hármas tagoltsága ma már 
nem látható. Radnai Rezsőnek Olgyai Viktor és Balló Ede voltak a tanárai a Mintarajziskola 
Rajztanár szakán, 1930-ban szerezte meg a rajztanári oklevelét. A két háború között a szom-
bathelyi képzőművészeti életben megkerülhetetlen tényező, hivatásából adódóan jó egyházi 
kapcsolatokkal rendelkezett, ezt a rajzát valószínű a székeskáptalan megbízásából 
készítette.27 Radnai Rezső feleségével, Bauer Erzsébettel együtt a fordulat éve után a kom-
munizmus elől az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 

A vasvári képének keletkezéséről semmit sem tudunk. A 2007. évi, Szombathelyen 
megrendezett emlékkiállítása után a festőművész örököse ajándékozta a Szombathelyi Kép-
tárnak. A festmény a magyar tájkép- és életképfestészet hagyományaihoz méltó alkotás. 
Rombay Istvánt Radnai Rezsőhöz hasonlóan elfelejtette a hazai művészettörténet, mivel 
mindketten a hagyományokat tisztelték. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3. kép  –  Biczó Ilona: Vasvári búcsú, 1930;  

4. kép  –  Radnai Rezső: A Vasvári Békeház, 1930-as évek közepe 

25 Dezső, 1930. 110. p. 
26 Tóth Csaba: Csipkerózsika-álmából ébredt életmű. Rombay István emlékkiállítása a Szombathelyi Képtárban. 

= Magyar Múzeumok, 2007. 4. sz. 50 – 51. p. Székely Anikó fotója. 
27 A rajz a Vasvári Békeház Képzőművészeti Gyűjteményében található. Drimmer László fotója. 
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A Vasi Hegyháton, Alsóújlakon született Jálics János (1911 – 1994) építész pályaképe 
kicsit hasonló a szintén Vas megyéből induló Károlyi Antaléhoz. Mindketten a két háború 
között szereztek építész diplomát a fővárosban, és az 1930-as évek végétől a Novecento 
építészeti formanyelvéhez álltak közel. Jálics János 1933 – 1934-ben egy akvarellsorozatban 
örökítette meg a régi Tabánt, amit utána elbontottak. 1940-ben az Iparművészeti Társulat 
„Új Magyar Otthon” kiállításán elismerő oklevelet kapott a kiállított munkáiért. A szülő-
földdel soha nem szakította meg a kapcsolatot, Vasvárról és Alsóújlakról nagyon sok akva-
rellt festett. 2014-ben emlékkiállítást rendeztek munkáiból a Vasvári Múzeumban, és a 
múzeum több helyi vonatkozású művét megvásárolta, többek között a tanulmányban közölt 
műveit is.28 Két akvarellt is készített a szentkúti kápolnáról, amit a kegyszobor megtekintése 
után mindig felkerestek a búcsújárók, a már említett forrás miatt.29 

Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején Jaksa István (1894– 1982) festőművész 
vezetett Képzőművész kört Vasváron. Jaksa István életútja, sorsa tanulságokkal teli. Miként 
lehetett mellőzni egy művészt a múlt században, ha nem rendelkezett művészeti diplomával, 
és nem volt megalkuvó a kommunista ideológiával. 

Derkovits Gyulával egy padban ültek a szombathelyi elemi iskolában, az 1. világhá-
borúban ő is megsebesült. A frontról hazakerülve Herényi Gothard István szombathelyi 
orvos gyógyította meg, aki korábban a párizsi Julian Akadémiát is látogatta, így festészeti 
leckéket is adott a lábadozó betegnek. Jaksa István később Krusnyák Károly és Gyügyei 
Nagy Zsigmond műtermében tanult festészetet. A két háború közötti szombathelyi képző-
művészeti életben közéleti szerepléseivel komoly rangot vívott ki magának, 1943-ban fes-
tőiskolát is alapított.30 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. kép  –  Jálics János: Búcsújárók a Szentkúti kápolnánál, 1940-es évek vége; 
6. kép  –  Jaksa István: Vasvári zarándokok, é. n. 

 

28 A fiával, Jálics Gyulával közös kiállítást rendeztek, aki fafaragóként tevékenykedik. A Vasvári Múzeum fotói 
http://www.vasvar.hu/katalogus/34_1_20121002064148.pdf (Megtekintve: 2020. november 20.) 

29 Berecz Sándor: Zarándokok könyve. Belgrád, 1992. 200. p. „Már Szent István király idejében várispánság 
helye… III. Béla király idejében már szó esik a ’Fons sacer”-ről is, vagyis a szent kútról” Ipolyvölgyi Németh 
J. Krizosztom: Mária kegyhelyek Mária országában. Bp., 1998. 136. p. 

30 Pável Ágoston: Jaksa István művésziskolája a szombathelyi MÁV Műhelyben. = Dunántúli Szemle, 1943. 
5  –  6. sz. 219  –  225. p. A fotók a szerző digitális képi adattárából valók.  
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Több vallásos tárgyú művet alkotott, különösen a búcsújárókat, zarándokokat és kör-
meneteket  –  pl. Máriaremetei körmenet, 1933; Perenyei búzaszentelés, 1943  –  ábrázoló 
életképei fontosak a helyi művelődéstörténet számára. Az itt közölt két életképén a kétféle 
Vasvárt örökítette meg, az egyiken a búcsújáróhelyet, a másikon a kommunizmus alatt ezt 
elfedni akaró új közösségi rendezvénynek helyt adó települést, kicsit úgy, mint később And-
rás Ferenc filmjében (Veri az ördög a feleségét, 1977). 

Jaksa István után egy rövid időre Artner Ferenc (1904 – 1981) festőművész vette át a 
képzőművész kör vezetését Vasváron. Az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején már 
Szatmáry Géza (1914 – 1982) festőművész irányította ezt a kört, immár szakkör formájában. 
Szatmáry Géza 1951 és 1952 között tanított is a Vasvári Óvónőképzőben, sőt a településen 
lakott, így volt alkalma több itteni élményét festményben megörökíteni. 

Szatmáry Géza 1936-tól 1939-ig Aba Novák Vilmos műhelyében dolgozott, majd 1939 
és 1941 között a Képzőművészeti Főiskola növendéke. 1946 és 1956 között Alsóújlakon 
tanított, ebben az időben a vasi művészekkel együtt a Zsennyei Művésztelepen is festett 
Radnóti Kovács Árpád és Burány Nándor mellett. Így Szatmáry Géza személye fűzi össze 
a vasi plein air iskolát a korábban Soproni Horváth József által meghonosított, Vasvárhoz 
köthető nagybányai hagyománnyal.31 Szatmáry Géza helyi vonatkozású mesekönyveket is 
illusztrált.32 

Az 1960-as években Reisz Lajos (1907 – 1982) festőművész dolgozott Vasváron, aki 
szintén kapcsolódott a korai Zsennyei Művésztelephez. Reisz Lajos munkássága kevésbé 
ismert, ő külön utasságát végig megőrizte. Később Gyöngyösi Simon József festőművésszel 
kényszerűségből is kicsit elkülönültek a vasi festőktől. Mindketten az két háború között a 
budapesti Iparművészeti Iskola festő szakára jártak, de ezt nem ismerték el a Művészeti 
Alap alakulásakor, és egyikük sem lehetett alaptag emiatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. kép  –  Jálics János: Szentkúti út, 1964; 8. kép  –  Szatmáry Géza: Épülő kultúrház, 1965 

 

31 Szatmáry Géza munkásságának népszerűsítésére egy honlapot létesített fia, Szatmáry Csaba, a tanulmányban 
közölt képek elérhetők: https://szathmary-geza.jimdofree.com/szathm%C3%A1ry-g%C3%A9z%C3%A1r% 
C3%B3l/ (Megtekintve: 2020. november 20.) 

32 Vasi József: A feneketlen tó. Közrem. Somlósy Sándor. Vasvár, 1957. 115 p.; A babszem csacsi. Hegyháti 
mesék. S. a. r. Vasi József, Somlósy Sándor. Vasvár, 1959. 124 p. 
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Az 1970-es évek végén a Hegyhátról származó Káldy Lajos (*1922) festőművész több 
akvarellt is készít a nagyközségben. Káldy Lajos pályája is a Zsennyei Művésztelepen indult, 
tehát ő is a „vasi nagybányai iskolához” tartozik. Zsennye valójában a Szombathelyi  
Derkovits Képzőművészeti Szabadiskola nyári művésztelepe a kezdeti időkben.  
Ez 1953-ig tartott, amikor is megyei tulajdonból átkerült a kastély a Művészeti Alaphoz. 
Ettől az időtől kezdve egyre kevesebb vasi művész dolgozott Zsennyén, őket elsősorban 
fővárosi művészek „váltják le” az alkotóházban. Káldy Lajos mint koronatanú, mindezt 
meg is írta egy tanulmányban.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

9. kép  –  Káldy Lajos: Vasvár, 1996; 10. kép  –  Káldy Lajos: Vasvár, 1997 
 
Ő mindvégig hűséges marad Vasvárhoz, a rendszerváltás utáni években is gyakran 

megfordul a városban, illetve annak környékén, és rajzokat, akvarelleket készít, kiállításai 
nyílnak. A 2010-ben létrejövő Békeház Képzőművészeti Gyűjteményének is több művét 
odaajándékozta.34 
 
 
 
 
 

33 Káldy Lajos: Volt egyszer egy szabadiskola. Emlékeim a Derkovits Körről, 1946 – 1958. = Vasi Honismereti 
és Helytörténeti Közlemények, 2007. 1. sz. 25 – 30. p. 

34 Káldy Lajos munkásságát unokája, Klimaj Éva dolgozta fel szakdolgozatában „Káldy Lajos élete és művé-
szete” címmel 2006-ban. A képek ennek mellékletében, valamint Klimaj Éva és Káldy Márk által szerkesztett 
honlapon http://kaldylajos.hu/ találhatók. https://www.vaol.hu/kultura/kaldy-lajos-huszonegy-ajandeka-a-be-
kehazban-orzott-egyre-bovulo-anyagbol-az-iden-a-keptar-is-tarlatot-rendez-1754490/ (Megtekintve: 2020. 
november 20.)
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Soproni Horváth József: Vasvár, 1914

Rombay István: Vasvári búcsú, 1922                            Jálics János: Szentkúti kápolna, 1952
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Jaksa István: Körhinta, 1950 körül

Szatmáry Géza: Vasvári utca, 1965 körül Káldy Lajos: Vasvári tűzfalak, 1978


