
LOSONCI MAGYAR FESTŐK 
SZLOVÁKIA MŰVÉSZETI ÉLETÉBEN



Nógrád megye kepzőművészetének törtenetét csupán a 19. századig tudjuk visszavezetni. A megye legelső 

elismert művésze az 1855-ben született Kubányi Lajos volt, aki a 19. század nyolcvanas éveitől 1912-ig 

számos művészeti megbízást kapott. 

• Kubányi Lajos 1885-ben született Alsóesztergályon. (Dolné Strháre) 

Középiskola: Selmecbánya, Pozsony. Papnak szánták, gyógyszerész lett. Festő akart lenni – München 

(állatábrázolások, főként ló; az Akadémián: aktok, arcképek)

Fiatalabb éveiben az élet jó oldalait ismerte csak, vagyonilag független, anyagi gondok nem zavarták s így érthető, 

hogy minden munkáján csak a jókedv kellemes hangulata, vagy a humor uralkodott. Münchenből hazajőve, nagy 

munkakedvvel, ambícióval telve dolgozgatott és mivel a 80-as években Nógrádban megvoltak a régi kedélyes jó 

magyar állapotok, nem volt összejövetel, ahová akkor a "kedves Lajos öcsémet", később pedig "Lajos bátyámat" meg 

ne hívták volna. Ő maga is kedves vendéglátó és vendégtartóztató házigazda volt.



Munkáiban főleg háromféle témát dolgozott fel: a gentry-életet, a falu népét és a lovat. A legjobban szerette a lovat festeni. 

Mondhatni kevés képet festett, amelyen ló ne lett volna. (lovakat tartott)



Felesége nagy hatással volt művészetére, akinek halála után 

hosszú ideig nem festett. Óriási sikerei voltak a 

kiállításokon, képeit mindig eladta. 

Egyike volt azon művészeknek, akik a falusi nép életét 

felfedezték azon korban, midőn még nem nagyon ismerték a 

nép szokásait.A népélet minden fázisát megörökítette, a 

felsőnógrádi tótok, az ipolymelléki magyarok, az alföldi 

csikósvilág, a falusi élet különféle megnyilvánulásai, a családi 

élet nevezetesebb mozzanatai, a csárdabeli élet, a falusi 

kovács, a vályogvető és cigány muzsikusok stb., szóval minden 

legkisebb mozzanat a népéletből megragadta megfigyelő 

tehetségét. Ezen népéleti motívumok mellett a megyei 

gentry-osztály életét is híven tudta visszaadni (vendéglátás, 

névnap, vadászatok, úti jelenetek stb.).



• Nógrád és Gömör festői: — Bacskai Béla, Cseh Lajos, Gerö Gusztáv, Gyurkovits Ferenc, Hubacsek

Zsigmond, Karel Sup és Szabó Gyula 

• Gerő Gusztáv  - 1889, Hegybánya (Štiavnické Bane) – 1979. Losonc

1910-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mestere Révész Imre volt. Az első világháborúban 

szibériai hadifogságba kerül, majd az Amerikai Egyesült Államokon és Nyugat-Európán keresztül tért vissza 

Magyarországra. Tanított Losoncon, egész idős koráig működött pedagógusként. Cseh Lajossal batikműhelyt 

rendeztek be, batiktanfolyamot vezettek, és batikolással foglalkoztak. Később tanítani kezdett, miközben 

restaurálással is foglalkozott és bírósági szakértőként is működött. Jobbára kisméretű képein gyakran ábrázolt 

erdőket, s gyakoriak a csendéletei is. 1926-ban gyűjteményes kiállításon mutatta be képeit. 



• Cseh Lajos: 

1888. Nagyrőce, - 1945. Nagyrőce) Festő. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán végzett (1914). Harctéri szolgálat 

után Losoncon telepedett le. Itt 1921-től Gerő Gusztávval közösen, majd önállóan is batiktanfolyamot vezetett. 1938 

után rövid ideig tanított, de tüdőbaja miatt ezt abba kell hagynia. Hazaköltözött Nagyrőcére, itt érte a halál. A 

nagybányai hagyományokra épülő posztimpresszionista festményein leggyakrabban Losonc környékét, ill. az Ipoly 

menti falvakat és azok népét örökítette meg. Életében nem volt önálló kiállítása. 1979-ben Losoncon került sor 

életművét bemutató kiállításra.

• Hubacsek Zsigmond

1906. Budapest -1973. Hódi) Iparművész, grafikus. 1910-ben került Losoncra, ahol nevelőapja mellett kitanulta a 

könyvkötő mesterséget. Szoros barátságot kötött Szabó Gyulával, akitől akvarellfestést és grafikát tanult. Előbb 

Losoncon, majd 1920–1939 között Ungváron volt nyomdász; 1939–1945 között a losonci Palóc Háziipari 

Szövetkezet alkalmazottja volt.



• Szabó Gyula:  1907, Budapest – 1972 Prága    (érdemes művész)

• Az 1945 utáni szlovákiai magyar kultúra egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt. 

Gyurkovits Ferencnél és Gerő Gusztávnál tanult magánúton 

festeni. 1937-ben Párizsba utazott, a Julien Akadémiát látogatta. 

A II. világháború alatt Budapesten többször kiállított. A 

világháború megpróbáltatásai idegbénulást okoztak nála. A 

háború után rendbe jött és művészi pályája felfelé ívelt. Míg a 

háború előtt főleg festett, a háború után elsősorban grafikai 

munkássága vált ismertté. Első nagy koncepciójú 

fametszetsorozata az Ecce Homo (1945-1946). Ez az első 

kifejezése az egész életre, világra vonatkozó vallomásának.



1954-ben a Föld népe-sorozatával kezdődött grafikai 

világának teljes kibontakozása, ezután alkotta gondolatban 

gazdag sorozatait: Emberek a hegyen (1956-1957); Asszonyok 

(1956); Forradalom-élet, Forradalom-szerelem (1962); Ecce

Vita (1963). 1959-ben keletkeztek formailag új megoldású 

hatlapos sorozatai, az Emberek vigyázzatok és a Békét 

akarunk. Életének utolsó éveiben Szabó Gyula grafikái 

meditatív jelleget öltenek - a Kozmosz és forma (1969) 

tizennégy lapja, a Csontfigurák (1970) huszonegy lapja 

absztrakt formákban fejezi ki mondanivalóját. A II. világháború 

utáni festészetében több korszak változott - tájképfestészet 

meleg színakkordokban az 50-es években, utána zöld korszak 

parkok, erdőrészletek fényjátékával, de figurális kompozíciók, 

portrék is. Emlékeit otthon festette meg. Festészetének 

utolsó korszakában szintézisre törekedett. A Magyar Nemzeti 

Galéria 1971-ben megrendezett gyűjteményes kiállítása már 

szinte lezárt életművet mutatott be. Életműve gazdag és 

sokoldalú. 





az Ecce Homo és az EcceVita sorozatok után 

tervezett egy Ecce Mors (Íme a halál) című 

sorozatot is. Ennek ellenére utolsó 

fametszeteinek olyan sokatmondó gyűjtőnevet 

adott 1971-ben, egy évvel halála előtt, mint 

És mégis élni kell, illetve Az élet oltára!


