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Kontsek Ildikó 

Magasi Németh Gábor (1883-1953)
esztergomi festômûvész

A Fôszékesegyházi Könyvtár és a Bazilika téli kápolnájának falképei jól ismert remekei Magasi

Németh Gábor mûvészetének, de egyéb mûvet  aligha tudnak említeni a mûértôk. A mûvész

születési adatai, származása, családi kapcsolatai titokzatos homályban maradtak addig, amíg 2004-ben

Kaposi Endre, esztergomi mûvésztanár egy újságcikkben fel nem lebbentette a fátylat a méltatlanul

elfeledett életmûrôl1. A nyilvános megjelenés hátterében a nagy értékû hagyaték örökösének azon

szándéka húzódott meg, hogy a fennmaradt festményeket, grafikákat végre bemutassa a nagy-

közönségnek.

A festô 2001-ben elhunyt fia, dr. Németh Gábor ügyvéd és felesége évtizedeken át esztergomi

lakásukban ôrizték az értékes mûtárgyegyüttest. A II. világháborút követô éveket Magasi Németh

Gábor súlyos betegségben szenvedve élte meg. 1953-ban bekövetkezett halála után özvegye 1961-ig

élt a Szenttamás utcai házukban. Ezt követôen fiukhoz kerültek a mûvek, aki a kisajátítással,

költözésekkel terhelt nehéz esztendôkben is féltô gondoskodással tartotta egyben az édesapja

mûvészeti hagyatékát. 

Dr. Németh Gábor – feltehetôleg röviddel édesapja halála után – feldolgozta az akkor még teljes

egészében rendelkezésére álló iratanyagot, idôrendbe sorolta és különféle szempontok szerint

feliratozott dossziékban, kötegekben tárolta ôket. A mûalkotásokat – a vázlatokkal együtt – téma

szerint csoportosítva leltárba vette és valamennyi darabra rávezette az általa kialakított rendszer

szerinti számokat és betûjeleket. A rendezés elveit és dokumentációk regiszterét egy önálló, lap-

számozott, kézzel írott füzetben rögzítette. Ez utóbbi szolgáltatja jelen ismertetô írott alapját, mert

az abban felsorolt egyéb források (levelek, naplók, számlák, stb.) többsége elveszett, ahogy a

mûvek leltárkötetei is. Dr. Németh Gábor munkája felbecsülhetetlen értékû volt, hiszen a mûvész

maga nem fordított figyelmet életmûve rendszerezésére, alig szerepelt kiállításokon, önálló tárlata

nem volt, kiadványokban nem említették a nevét. Fia saját emlékeivel egészítette ki a tárgyszerû

feldolgozást, de mára csak utalásokat, néhol rövid megjegyzéseket ismerhetünk a másodlagos forrás-

nak tekinthetô, kronológikusan felépített regisztrációs naplóból. 

Kortársai, a helyi sajtónak a mûvész megvalósult falképeirôl írott lelkes beszámolóin és egy

kaposvári díj említésén kívül, nem publikáltak Magasi Németh Gáborról semmit.

Az eredeti személyes dokumentumok egy része (feljegyzések, három darab fénykép, újság-

kivágások) mindenekelôtt pedig a szép számban fennmaradt mûvek segítették a két világháború

közti esztergomi mûvészeti élet kiemelkedô képviselôjének megismerését és elsô átfogó bemu-

tatását. Az életrajzi összefoglaló a fellelhetô eredeti dokumentumok és dr. Németh Gábor feljegy-

zései alapján készült.

* * *

1 Kaposi Endre: Egy elfeledett esztergomi festô: Magasi Németh Gábor. In: Esztergom és Vidéke, 2004. március 25.
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Németh Gábor 1883. szeptember 21-én Budapesten született. Evangélikus vallású férfiszabó

édesapa és felesége Mohácsy Lujza fiuk születésekor a VIII. kerületi Óriás utca 40. szám alatt éltek,

a családi emlékezet szerint egyszerûen, szegénységben. 

Az apa, a nagyapa és a dédapa is a vasmegyei Nemesmagasiban (más néven: Kemenesmagasi)

született. 1733-ban igazolták nemességüket és a Magasi elônév használatának jogát. Kispáty falura

szóló adománylevéllel és címeres levéllel is rendelkeztek. A törökverô érdemekre emlékeztetô

családi címer akvarell képe a személyes hagyaték része, talán maga a mûvész festette.2

Gyermekkoráról, hazai iskoláiról nincsenek adataink. 1902-1904 között a müncheni Städtische

Gewerbeschule (Városi Ipariskola) hallgatója volt, ahol a bizonyítványa szerint dekorációs festô

képesítést szerzett. (Az iskola 1900-ban jött létre azzal a céllal, hogy az építészet területén dolgo-

zó iparosoknak és mûvészeknek nyújtson alapos továbbképzô jellegû elméleti és gyakorlati

ismereteket. A következô években többször járt Berlinben, ahol tanulmányait kívánta folytatni.

1909 januárjában ösztöndíjkérelme ügyében elutasító levelet kapott a Vallás és Közoktatásügyi

Minisztériumból, mivel nem a megfelelô idôpontban folyamodott az államsegélyért. 1913-ban

Berlinben sikerült támogató ösztöndíjhoz jutnia, így az 1913/14 évi téli szemeszterben a

Königliche Akademische Hochschule für die Schönen Künste (Királyi Képzômûvészeti Akadémia)

hallgatója lett. A tanulmányai idején készített, gondosan kidolgozott vázlatokat, portrékat,

drapériákat élete végéig megôrizte. Német nyelvû jegyzeteibôl fôképpen azokat tartotta meg,

melyeket a késôbbiekben a falfestészeti munkássága során hasznosíthatott. 

Németországból hazatérve már festészeti tevékenységébôl tartotta el magát. Az elsô, megren-

delésre készített képei Esztergomba és Pozsonyba kerültek. Besorozták katonának, s így polgári

megrendelôi köre katonatisztekkel bôvült. Arcképeket, csendéleteket, tájképeket, háborús

jeleneteket festett a háború alatt. A feljegyzések szerint több alkalommal kapott engedélyt hetekig

tartó szabadságra, illetve rövidebb eltávozásra. 1916-ban, majd 17-ben két hetes ôszi szabadságát

Berlinben töltötte, ahonnan úti okmányai szerint Esztergomba, illetve Budapestre tért vissza. A

házassága elôtti esztergomi kapcsolatai, esetleges lakhelye nem ismertek. Az biztos, hogy egy

katonaírnokot ábrázoló ceruzarajzát a tartózkodási helyére utaló „Esztergom 1917” datálással látta el.3

1920. július 17-én Esztergomban vette feleségül Hugyecz Ilonát, aki elsô férjét a háborúban

vesztette el. Évekig felesége szüleinél laktak a Német (ma Petôfi) utcában. 1924-ben vásárolta meg

a Szenttamás utca 15. szám alatti házat, ahol élete végéig lakott és dolgozott. 1924-ben megszüle-

tett Gábor nevû fiuk, akit az asszony elsô házasságából származó gyermekével együtt neveltek fel.

1920-ban a Nemzeti Szalon téli tárlatán a „Varrónô” és a „Fûben” címû mûveivel szerepelt

elôször a nagyközönség elôtt. Utóbbi az egész katalógus második legdrágább, eladásra szánt tétele.

Az Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat 1920-21. évi téli tárlatán a pesti Mûcsarnokban a

„Falusi konyha” címû olajképe volt látható. A Társulat 1923. évi tavaszi tárlatán egy faunt egy

korsós leánnyal ábrázoló „Forrás” címû képe szerepelt. A mû vázlata és maga az eredeti kép, vagy

annak egy sajátkezû másolata a mûvész tulajdonában maradt.

2 Magasi Németh Gábor nemességének igazolására 1941-42-ben családfakutatást végzett. A kapcsolódó levelezés és a be-

szerzett anyagkönyvi kivonatok fennmaradtak.

3 Az Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat 1920-21. évi téli kiállításának címjegyzékében az Újpest, Árpád utca 48. cím

szerepel magasi Németh Gábor neve mellett a 27. oldalon. Talán ez lehetett a házasságát megelôzô lakhelye édes-

anyjánál. Akinek Újpestre néha pénzt küldött és megfestette az újpesti templomot és egy itteni gimnáziummal is kapcso-

latban állt.
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Elsô falfestészeti megbízása 1926 nyarán a vár ún. Szent István kápolnájának javítására és fes-

tésére szólt. Az elsô megkoronázott keresztény uralkodónk szülôhelyének tartott termet, még

Simor János hercegprímás megbízásából, Jobszt Károly és Ferenc festette ki 1874-ben. A megújult

enterieur-rôl Magasi Németh Gábor olajképet készített és azt reprodukáltatva több ezer darab

képes levelezôlapot nyomatott. 

1926-ban Lepold Antal kanonok megbízásából a Tanítóképzô és a Szatmári Irgalmas Rend

zárdájának díszterméhez is készített terveket4, majd a következô évben a templom kifestésének a

vázlatát nyújtotta be. Megrendelést az utóbbira kapott. 1927. június 14-én kezdte el a munkát. A

november 13-án kelt sajtócikkek kitörô lelkesedéssel fogadták az elkészült mûvei,5 dicsérik a

mûvész alaposságát, külföldön szerzett szakmai felkészültségét és a sugárzó mûvészi kifejezô erôt:

„Jelen mûvérôl szerényen csak azt a nyilatkozatot tette, hogy teljes ambícióval dolgozott és úgy

látja, hogy sikerrel. A templom kifestésének összhangja teljesen megfelel nemes és szent hivatásá-

nak: áhítatra keltô, nyugodt és stílszerû. Nem elnagyolt vonalakkal dolgozik, minden egyes

vonás mûvészi kézre, kiforrott tudásra vall és aki azt festette, tudatában volt annak, hogy temp-

lomot díszít, bibliai, egyházi jeleneteket érzékít meg, melyek a hívôket áhítatra keltek, felemelik

és a hétköznapi életbôl kiragadják. Igazán Isten házában érzi magát mindenki. Hét festmény

díszíti a templomot: három a mennyezeten és négy az oldalfalakon.” A három barokkos mennye-

zetkép Mária életébôl vett jeleneteket, az angyali üdvözletet, Jézus születését és a gyermek Jézus

felajánlását ábrázolta. A hagyatékban három lapon megtalálhatók az ezen témákat feldolgozó,

eléggé elnagyolt, vázlatos ceruzarajzok, melyek az azóta megsemmisült mûvekhez készülhettek.

Az Esztergom címû újság méltató cikke megemlékezik arról, hogy Gerevich Tibor és Lepold Antal

megtekintették az új festményeket és a szaktekintélyek nagy elismeréssel nyilatkoztak Esztergom

legújabb mûremekeirôl.

1927-ben Simonidesz Imre, helybeli épületfestô iparos számára készített terveket az esztergo-

mi szegényházi kápolna és az akkor épülô dorogi munkásotthon számára. Nem tudni, hogy csak

színtervek voltak-e ezek, vagy figurális ábrázolásokat is tartalmaztak.

A Babits Mihály Irodalmi és Mûvészeti Társaság 1928-ban levelezô tagjai sorába választotta. Az

esztergomi mûvészeti közéletbe nem kapcsolódott be aktívan, egy olyan kiállításról tudunk csak

biztosan, amikor a helyi közönségnek mutatott be képet (vagy képeket). Lepold Antal, a tudós

kanonok folyamatos megbízásokkal látta el, melyek egy részét magánköltségvetésébôl finan-

szírozta, és feltehetôleg az idôvel egyre szaporodó vidéki templomi megbízások hátterében is az ô

ajánlása állt. Az Esztergomban élô, valamint az idôszakosan itt idôzô, az avantgarde felé is nyitott

mûvészekkel nem tartott fenn szoros kapcsolatot. Sem Babits Mihály (1883-1941) költô, sem a

városi kulturális élet motorjának számító Einczinger Ferenc (1879-1950) nem kerül említésre a

rendelkezésre álló adatokban6. Utóbbira vonatkozóan egy személyes emléket közölt a hagyaték

ôrzôje, amely szerint „nem kedvelte” ôt. Tekintettel a karakterbéli és jelentôs stiláris különbségekre

4 A „Rendezô”-ben található feljegyzés szerint a díszterem tervezett tematikája: Boldog Gizella, Szent Margit, az egri nôk,

Dobozi Mihály és a mohácsi vész

5 A vízivárosi zárdatemplom restaurálási munkálatai befejezôdtek, in: Esztergom és vidéke, 1927. november 13, 2.

oldal; A vízivárosi zárdatemplom mûvészi fényben ragyog - Esztergomi mûvészek és iparosok munkája a restaurált

zárdatemplom, in: Esztergom, 1927. november 13. 2. oldal

6 Einczinger Ferenc: Mûvészetek a vármegyében. In: Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése Trianon után.

Budapest, /1929 után/. 67-72. oldal (Magasi Németh Gábor nevét, mint templomfestôt említi)
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ez a távolságtartás érthetônek nevezhetô. Egyedül Bajor Ágost festô- és grafikusmûvészhez

(1892–1958) fûzte kollegiális barátság, melynek emlékét a családi, szóbeli hagyomány ugyancsak

megôrizte.

A Berzsenyi Társaság által 1929-ben Kaposvárott megrendezett Dunántúli Tavaszi Tárlaton

ezüstérmet nyert. Ezzel kapcsolatban dr. Németh Gábor a következôket rögzítette: „Emlékezetem

szerint nem váltotta ki (mármint a díjat, pedig levélben is felszólították rá késôbb – szerk.). A kiál-

lított két kép pedig elveszett.” Ebben az évben Kóspallagon is dolgozott, s a plébános még 1933-

ban sem fizette meg a tiszteletdíját. A fia itt is megjegyzi, hogy az apjának nem volt üzleti érzéke,

a munka érdekelte csak, az anyagi része nem, s emiatt felesége is sokat zsörtölôdött vele. Egy alka-

lommal a Társadalmi Lexikonhoz kérték a személyes adatait és azokat sem küldte el.

1929 Nagyboldogasszony ünnepnapjára készült el a Papnevelde kápolnájában végzett

munkálataival. A kápolnát eredetileg 1896-ban fejezték be, s egyelôre nem tudni, hogy Magasi

Németh itteni két hónapnyi munkálkodása pontosan mit jelentett. Vajon csupán idôszerû javítá-

sokat végzett, vagy önálló festészeti munkát? 1945-ben, a háborús károk következtében elpusztult

a kápolna dekorációja, így ma már nem csodálhatjuk meg sem a 19. századi, sem a 20. századi his-

torizáló mûveket. 

A következô esztendô rendkívül gazdag tervekben és megvalósult mûvekben. Lepold Antal

felfigyelt a megbízható színvonalon, gyorsan teljesítô mesterre és immár önálló munkákkal bízta

meg. A Fôszékesegyházi Könyvtár sok tekintetben kedvezôtlen adottságokkal rendelkezô,

A vámosmikolai plébániatemplom falképvázlata, 1942
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Dorogi-bányatelepi plébániatemplom falképvázlata, 1930-31 

Az esztergomi kórház kápolnájának falképvázlata, 1931
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gyengén megvilágított lépcsôházának

kifestése Magasi életmûvének egyik

csúcspontja. Elsô szakaszban a mennye-

zetet, majd 1931-ben az oldalfalakat fes-

tette ki. Cséfalvay Pál a fômûvekrôl

külön is megemlékezik jelen kiad-

ványunkban. A mester ezzel párhuza-

mosan tervrajzokat készített a fôegy-

házmegye következô településeinek

plébánia templomai számára és meg is

kezdte a munkálatokat az alábbi

helyeken: Ipolydamásd (befejezve 1930.

szeptember 30-án), Szob, Kisoroszi

(1930. augusztus-október között dolgo-

zott a helyszínen), Dorog-Bányatelep

(felmérés 1930-ban, munkálatok 1931.

augusztus 16. és október 3. között). Az

ipolydamásdi és a dorogi tervekbôl egy-

egy színes akvarellvázlat megtalálható a

hagyatékban, a megvalósulás miként-

jérôl azonban alig áll adat a rendelke-

zésünkre, mert utóbb a mûvek elpusz-

tultak, illetve átalakítások, modernizálás

kapcsán lemeszelték ôket.

1932-ben az esztergomi kórház

neoromán stílusban, korábban épült

kápolnájának kifestésére készített tervet,

melyet dr. Németh Gábor nem tudott

azonosítani, csak jelzi, hogy ugyanebbôl

az évbôl van egy datált akvarellterv.

Összehasonlítva ezt a kápolna mai,

jelentôsen átalakított belsô terével, a

tervrajzon szereplô három ablaknyílás-

sal ellátott boltozatos szentélyzáródás,

az északi oldal kerek ablaknyílása és alat-

ta az ajtó egyértelmûen felismerhetô

Magasinál. Az oldalfalak akkori arányai

szintén megfeleltethetôk, bár ma a hajó

hosszabb, csak a boltozat lépcsôzése

árulkodik a megelôzô állapotról.

A fôkáptalan téli kápolnájának 1933-

ban készült el a murális dísze a

Bazilikában, mely a Bibliothéka mellett a

Magasi Németh Gábor festômûvész munka közben

Lepold Antal kanonok arcképe • rézkarc, 33,5x26 cm
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legfontosabb alkotás Magasi egész életmûvében. A restaurálására még nem került sor, de többé-

kevésbé ma is ôrzi eredeti szépségét, s immár kordokumentumnak számít az esztergomi fôkáptalan

oktatói tevékenységét, közigazgatási szerepét és a lelkiségét illetôen. Adataink szerint ebben az

évben dolgozott az Esztergom-tábori (ma Esztergom-Kertváros) kápolnában is.

Törtelre, Piszkére, Nógrádszakállra 1934-ben küldött terveket és költségvetést, 1935-ben utób-

biban dolgozott is. A várásatásokról 1935-tôl készített rajzokat, majd 1936-ban a Mûemlékek

Bizottsága felkérésére rajzolta és rekonstruálta a várkápolna szentélyének középkori oroszlános

ábrázolását és a reneszánsz korban festett erényeket. A feljegyzések közel 50 munkanapot sorol-

nak fel, melyek rajzolással és a falképek tisztításával, fixálásával teltek.(Fel kell tételeznünk, hogy

valamiképpen közremûködött az ásatási munkálatokban is, bár a vonatkozó szakirodalom nem

említette a nevét. Az oroszlánról színes levelezôlapok is készültek, ahogy korábban a vár Szent

István kápolnájának elkészülte után. 1936-ban Litkére, Olaszliszkára, Tahitótfalura született terv és

költségvetés.

1939 elsô napjaiban adta át a máriahalmi plébániatemplomnak azt a fôoltárképet, melyet ma a

templom oldalfalán láthatunk, mivel a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus térrendezés során már

nem tartottak rá igényt az oltáron. Szent János apostolt ábrázolja, amint evangéliuma szövegét írja.

A II. világháborúban már csak, mint polgári szolgálatra kötelezett civil vett részt. A visszacsatolt

felvidéki plébániák közül Kicsinden és Garamkövesden dolgozott 1943-ban. Garamkövesdrôl fizet-

ségképpen egy zsák különféle élelmi-szert kapott. Ebben az évben készíti el a vámosmikolai plébá-

niatemplom mennye-zetképeit, melyrôl a hagyatékában egész oldalas írógéppel készített részletes

leírást és egy ceruzavázlatot találunk. A mûvész fia megjegyzése szerint a sajtó számára készült a

szöveg édesapja diktálása nyomán. A mûvek sorsa itt is a megsemmisítés volt, mivel az 1974-76

között végrehajtott modern liturgikus térkialakítás akkori koncepciója alapján a szakértôi vélemény

stílus idegennek minôsítette a képeket. A helyi emlékezôk elmondása szerint nem tartották

esztétikailag értékesnek és lemeszeltették a három évtizeddel azelôtt még ünnepelt ábrázolásokat. 

A háború alatt és 1945-ban a mûvész a Prímási Képtár (Keresztény Múzeum) és a palota

számára restaurált néhány pontosan meg nem nevezett képet.

1944-ben súlyos vesebetegség döntötte le a lábáról Magasi Németh Gábort. A budapesti Szent

István kórházban kezelték, majd az áldatlan háborús körülmények miatt egyszerûen hazaküldték.

A szükséges mûtétet a háború befejeztével, 1945 szeptemberében végezte el Eggenhoffer Béla

kórházigazgató. Nagyméretû a Bazilikát ábrázoló képet küldött neki utóbb a lábadozó beteg a fia

által, de azt a család az 50-es években ismeretlen személynek eladta. 

A korábbi tematika ismeretében érdekes adatnak számít, hogy 1947 utolsó napján álló Lenin és

Sztálin képre adott árajánlatot Magasi. A megvalósításról hallgatnak a források. 1948 augusztusában

az Ünnepi hét tartamára három képét állították ki Esztergomban. 1949-51 között Bajnára,

Csolnokra, Epölre, Pátyra, Esztergom-Szentgyörgymezôre készített terveket, megvalósításukra

azonban már nem volt alkalma. A MÉH megrendelésére plakátokat és dekorációs táblákat

készített, de a megállapodásban rögzített kifizetéseket nem teljesítette a megbízó. Dr. Németh

Gábor leírja, hogy édesapja megnyugtatására ô maga fizetette ki neki titokban a munkát.

1953 tavaszán pár hetet az esztergomi kórházban töltött, ahol az elôrehaladott tüdôrákon már

nem tudtak segíteni. Hazakerült és súlyos szenvedések után július 14-én hunyt el.

*  *  *



Magasi Németh Gábor a XIX. század akadémista hagyományaira épülô mûvészeti képzést

kapott a XX. század elején. Mélyreható ismereteket szerzett a falkép festészet mértani szerkesztési

elveirôl, a figurális ábrázolás részleteirôl, a színtanról. Az alapvetô kritérium minden területen az

élethûség, a világos áttekinthetôség volt, ez határozta meg mûvészi beállítottságát élete végéig.

Nyomát sem találjuk mûvein az avantgarde lázadásának, formabontó törekvéseinek, kísérletezô

kedvének. Személyes kapcsolataiban is kerülte a frissebb irányzatok képviselôit, magányosan,

alkotói közösségektôl függetlenül dolgozott. Tanulmányai, majd a háború évei késleltették aktív

pályakezdését. Csak 37 éves korától élt Esztergomban, ahol  hamar megtalálta azt a polgári és egy-

házi megrendelôi kört, mely az ô konzervatív stílusára fogékonynak bizonyult és biztosította

számára a szerény, de folyamatos megélhetést. 

Világi otthonokba arcképeket, csendéleteket, vidékies életképeket és tájképeket festett. A

bevált kompozíciókat grafikus és festészeti technikákkal többször is megalkotta. Alapélménye az

esztergomi városi táj, annak meghatározó elemével, a Bazilika monumentális tömbjével. Népszerû

témáit egész életében megôrizte. Jellemzô módon ezeket a képeket csak szignálta, de nem datálta.

Az 1920-as években készítette rézkarcait a régi városrészekrôl. Ennek az idôszaknak jellegzetes

témája a cigánykaraván a messzi háttérben felsejlô fôtemplom sziluettjével.

Az 1930-40-es évek a legkedveltebb munkálatokkal, az egyházi falképfestészettel teltek. A

feltehetôleg puritán szemléletre nevelt, evangélikusnak keresztelt Magasi 1931-ben a vízivárosi

plébániatemplomban tért át a katolikus hitre. Hitéletérôl nem sokat tudunk, de mûvészi kife-

jezésmódján érzékelhetô az a mélységes átélés, ahogy a történeti stílusokba belehelyezkedett és

felhasználta ôket a modernkori egyház igényeinek megfelelôen. A vidéki templomokba barokk

kartusok, lendületes vonalvezetésû, mozgalmas jelenetek kerültek. A neoromán, neogótikus

terekbe a Stornó-család mûvészetének emlékét ôrzô dekoratív textilmintázat, a magyar történelmi

alakok, szentek éltek tovább. 

Az utókor – egyes mûvei kivételével – nem becsülte sokra ezt a kései, túlhaladottnak vélt

romantikus szemléletmódot. A II. Vatikáni Zsinat régóta várt megújulást, nyitást eredményezett a

modern mûvészet felé a templomterek mûvészetében. A hetvenes évek liturgikus térrendezési

koncepciójába nem fértek bele a közelmúlt szentimentálisnak tûnô alkotásai. A leegyszerûsített, a

nonfigurativitást sem kárhoztató friss ízlésvilág számos, valóban kevésbé értékes mûtôl meg-

szabadította templomainkat, Magasi Németh Gábor esetében azonban olyan mûvész mûveit

veszítettük el örökre, aki ha nem is divatos, korszerû stílusban festett, de minden egyéb tekintet-

ben valódi esztétikai értéket hozott létre.

A II. világháború után, amikor már elôrehaladott kora és súlyos betegsége megakadályozta a

nagyszabású falképtervei kivitelezését, a Szenttamás hegy utcáiról festett napsütötte, derûs hangu-

latú akvarelleket. Az új pártállami rendszer sem kedvezett az egyházi megbízatásoknak, sôt a

klerikális kapcsolatokkal rendelkezôk megbélyegzettségét is el kellett viselnie családjával együtt.

Mûvei azonban az utolsó évekig nyugalmat, kiegyensúlyozottságot tükröztek, a mûvész

nehézségei, fájdalmai soha nem érzôdtek rajtuk.
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Cséfalvay Pál

A Bibliothéka és a Bazilika téli
kápolnájának falképei

Magasi Németh Gábor festômûvész gazdag életmûvébôl éppen a számára oly fontos falképek

jelentôs része pusztult el. Két fô mûve azonban mind a mai napig megôrizte emlékét és tanúsítja,

hogy alkotójuk méltó volt arra a bizalomra, mellyel ôt az esztergomi fôegyházmegye kitüntette,

mindenek elôtt a történettudós, mûértô dr. Lepold Antal kanonok megbízói személyén keresztül,

aki felfedezte benne azt a vallási témák iránti mély alázattal, de egyben magas színtû szakmai

felkészültséggel rendelkezô tehetséget, aki a hagyományos egyházi igényeknek minden tekintet-

ben megfelelô muráliákat tud készíteni az egyházmegye templomaiban.

A Fôszékesegyházi Könyvtár (Bibliothéka) kifestését a mennyezetkép megalkotásával kezdte

Magasi Németh Gábor 1930. április 29-én. Ezt az Esztergom címû lap július 30-i számában mint

Esztergom új nevezetességét mutatja be. A könyv apotheózisát látjuk rajta. Ez az Apokalipszisból

(Szent János apostol Jelenések könyvébôl) vett jelenet: az ôsz Öreg, vagyis az Atyaisten trónja elôtt

a gyôztes Isteni Bárány feltöri a hétpecsétes könyvet, angyalok és a vének hódolata közben. A

középkép felett az Apokalipszis 4 lovasa, alatta pedig Szent János apostol Patmosz szigetén – isteni

kinyilatkoztatásra – írja az Apokalipszist.

A bejárat feletti falsíkon történeti jelenetet láthatunk, a keletkezés idejében élt személyek

szerepeltetésével. Vitéz János érsek híres várbeli könyvtárában ülve tudósaival beszélget, vitatkozik

akik Esztergom nevezetes embereinek arcképét viselik. Ezek: Reviczky Elemér fôszolgabíró,

Palkovich László alispán, több kanonok: Lepold Antal, Meszlényi Zoltán, Drahos János; világi muze-

ológusok: Gerevich Tibor mûvészettörténész, Csánky Dénes, a Székesfôvárosi Képtár igazgatója,

Zákonyi Mihály könyvtáros, Mátéffy Viktor plébános, a város akkori országgyûlési képviselôje, sôt

a festômûvész magát is megörökítette az ablak sarkában. A kép alatt a donációs felirat. „MCMXXXI.

Jussu et sumptu A. Lepold. Can EMS Pinxit G. Magasi Németh”, vagyis: 1931. Lepold Antal fôszékes-

egyházi kanonok parancsára és költségén festette Magasi Német G.

A lépcsôház oldalfalait öt tondó díszíti azok grisaille–képével, akik a könyvtárért sokat tettek

története során. Láthatjuk Küküllôi János kanonokot (+1397), aki könyveit a székesegyház

könyvtárára hagyta, Kôszeghy János kanonokot (+1641), aki házát és könyvtárát a káptalannak

ajándékozta, Forgács Ferenc prímást (+1615), aki elrendelte, hogy a papok könyveiket az egy-

házra hagyják, és könyvesházat építtetett Nagyszombatban, Lippay Görgy érseket (+1666), aki

megvásárolta a Fugger-könyvgyûjteményt, Scitovszky János hercegprímást (+1866), aki befejezte

e könyvtár építését.

1933-ban Lepold Antal megrendelésére a mûvész kifestette a Bazilika téli kápolnáját. (A téli

kápolna a Fôszékesegyház fûthetô része, ahol a hideg idôszakban a Káptalan a napi istentiszteletet

végzi. Külön kérésre látogatható.) Kilenc önálló falikép valamint gazdag neobarokk ornamentika

díszíti. Technikája al secco, vagyis száraz falra utólag festett mû. A fôkáptalan feladatait, életét
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szemléltetô jelenetekhez a festô az Esztergomban tanuló és mûködô kanonokokat, papokat, pap-

növendékeket használta modellnek. Felismerhetô köztük Lepold Antal, Béres István karnagy,

zenetanár.

A Serédi-kép valós történelmi jelenetet ábrázol. 1928. január 29-én történt a fôpásztor ünnepé-

lyes beiktatása. Ennek fontos pillanata a fôkáptalan tagjainak kézcsókos hódolata. Csupa azono-

sítható személy tûnik fel rajta: Serédi prímáson kívül Kohl Medárd segédpüspök, Walter Gyula

nagyprépost, Csárszky István, Drahos János, Meszlényi Zoltán, Lepold Antal kanonok.

Idézzük fel az elégedett megrendelô Lepold Antal leírását az elkészült mûrôl:

„Mindenszentek ünnepén este Dr. Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás úr az esztergomi

fôkáptalan kíséretében megtekintette a bazilika téli kápolnájában a tíz falfestményt, amely-

ekkel magasi Németh Gábor festômûvész kétévi munka után a napokban elkészült. A bíboros

fôpásztor mély mûvészi átéléssel a pompás alkotásokat s kiváló elismeréssel adózott városunk

nagy mesterének a képek mûvészi kiviteléért, ikonográfiai mély jelentéséért és a liturgiai pon-

tosságáért. 

Magasi Németh Gábor a müncheni festôiskola tanítványa. Még eleven hatott Piloty ter-

mészethûsége, történeti elbeszélô képessége, színgazdagsága, mesteri fényvetítése, s uralmon volt

Stuck Ferenc fantáziabôsége és dekoráló ereje, mikor Németh Gábor Münchent járta.

Megtanulta a precízrajzot, a természet eleven visszaadását, a történelembe visszaképzelést, a

ragyogó színeket és vibráló fényeket. Megmutatta tudását a Bibliothéka lépcsôházának

díszítésénél. A fôkáptalan azért ôrá bízta a bazilika téli kápolnájának falfestményekkel való

A könyv apotheózisa (részlet) A Fôszékesegyházi Könyvtár lépcsôházának mennyezetfreskója, 1930
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illusztrálását. A föladat úgy szólt, hogy fesse meg a két boldoggá avatott esztergomi kanonokot,

Özsébet, a pálosok alapítóját és Kôrösi Márkot, a kassai vértanút, foglalja képekbe a káptalant

különféle munkáiban, mint a fôpásztor tanácstestületét, mint a theológia tanítóját, a káptalani

iskola és a hiteleshely vezetôjét. Azonkívül a kápolna mennyezetén elevenítse föl azt a régi

képet, amelyet III. Béla király az elpusztult esztergomi székesegyház díszkapuja fölött  márvány-

mozaikba rakatott, az ország fölajánlását a Nagyasszonynak. Végül ábrázolja a fôkáptalan

két kedves Mária-képét, a Bakács Máriát és a nagyszombati könnyezô Máriát, valamint a

fôkáptalan nagy és kis címerét.

Magasi Németh Gábor bámulatos ügyességgel fogta fel a nagy feladatot. A kápolna architek-

tonikus nehézségei ellenére éles meglátással választotta ki az egyes falsíkokat képei számára s

már elsô tervei meglepôen fedték a káptalan szándékait. Alapos tanulmányok és a

legaprólékosabb részletekig menô tanácskozások után készítette kartonjait. Kiváló erôssége a

mesternek a kompozíció. Népes csoportjait annyi találékonysággal tudta elrendezni és hosszú

színskálával az egyhangúságot elkerülni, hogy ámulattal állunk nagy teljesítménye elôtt. 

A mennyezeten megfelelô díszítésekkel tagozott síkon megfestette 4 méter széles és 3 méter

hosszú homorú területen az ország fölajánlását. Aranymozaikos alapon emelkedik a hatlép-

csôs trón, amelyen kék ruhában bíborpalásttal ül Magyarország Nagyasszonya, aki két kezével

tartja a jobb térdén álló kis Jézust. A trón lépcsôjén fekszik a magyar zászló és végtelenül bájos

Vitéz János érsek tudósok körében. A Fôszékesegyházi Könyvtár lépcsôházának mennyezetfreskója, 1931
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puttó tartja Magyarország ovális pajzsú címerét. Ez a kép a nagy kompozíció középsô tagja. A

Nagyasszonytól balra a második tagozatban áll Szent István király daliás alakja fekete sza-

kállal, bokáig érô lila ruhában, a zöldeskék koronázási palásttal, amelynek bélése sötét sárga.

Szent István jobb kezével a magyar királyi jogart nyújtja a feléje nézô Máriának. Ajka szóra

nyílik: Fogadd el, Nagyasszony országom kormányzását. A király mellett zöldruhás angyal

térdel, aki bíborpárnán a szentkoronát tartja. A jobboldali tagozatban vörös selyem palástban,

fehér infulával a fején, balkezével aranyos román pásztorbotot tartva áll Szent Adalbert

püspök, aki jobb kezét mellére téve és kissé meghajolva jelzi, hogy elfogadja a Szûzanya és Szent

István által neki szánt templomvédnökséget. Adalbert lábainál sárgaruhás angyal két dárdát

tart, a szent püspök vértanúságának jeleit.

A fôoltártól jobbra boldog Özséb gyönyörû képe (mérete 240x140 cm). Kis fakunyhóban bár-

dolatlan fatérdeplô és feszület. Szegen lóg a kanonoki talár és a piros birétum. Az ablak

Pilisszentlélek napsütésben égô tájára nyílik. Az ablaknak háttal áll kámzsás fehér szerzetesi

ruhában az ôsz szakállú rendalapító és könyvet olvas. Ez a kép a plain air frissességével hat.

A természet mosolyába sötétlik bele a komor remete lelkülete. 

Másik oldalán a fôoltárnak, azonos mérettel, Kôrösi Márk lendületes képe. Barokk-kornak

gyermekeként hullámos vonalban feszül a halálra szánt vértanú teste. Markáns fekete szakál-

las feje az ég felé néz, ahonnan angyal hozza a vértanú pálmáját. Boltozatos folyosó végén áll,

jobb kezét asztalra támasztja, balkezét kinyújtja. A perspektívában Kassa város fôutcája látszik

a dómmal az elôtérben. Kôrösi Márk piros szegélyû, fekete reverendát, karinget, kanonoki

gallért és birétumot visel.

A kápolna ajtajától balra az oldalfalon 250x200 cm méretben a káptalannak mint tanács-

testületnek hódolata a fôpásztor elôtt. Természetes hûséggel adja a bazilika prímási trónját a

szürke, vörös és kékes márvánnyal, az aranyos és bíbor trónszékkel, a mintás barna

szônyeggel. Dr. Serédi Jusztinián bíboros a leghívebb ábrázolásban ül a trónon, hermelines,

bíboruszályos kappájában, bíbor kapuceummal, bíbor talárban. Puha lágysággal omlik a

drapéria. A kissé elôrehaoló prímás csókra nyújtja gyûrûs jobb kezét az elôtte mélyen megha-

jolt kanonoknak, aki a nagy uszályos kappát viseli, mint a többi négy kanonok, aki utána

ügyes elhelyezésben még kézcsókra készül. A tróntól jobbra lila talárban, karingben, mantel-

letóban a segédpüspök áll a méltóság és az egyházi szelídség méltó kifejezésével. Balra kör-

galléros kanonok az aranyozott ezüst érseki keresztet tartja. Minden alak pompásan sikerült

arckép. A színpompás, mesteri kompozíciójú kép a mester egyik legsikerültebb alkotása. 

Egy éves munka nagyszerû eredménye az a triptichon (hármas kép) a mely a bejárattal

szemben a falon díszlik. Vastag levéldíszes aranyráma foglalja egybe a képet s két aranyos

oszlop választja három síkra. Mindegyik kép enterieur, amelynek nyitott ablakán át látunk a

szabadba. Más és más az enterieur építészeti megoldása. Az egyes képek mérete 250x150 cm.

Középen román stílû teremben a Canonicus Theologus, deresedô szakállas, lila galléros

kanonok ül a katedrán és theologiát ad elô a köréje leleményesen csoportosuló hét theologus-

nak. Mind megannyi tanulmányfô. A tanár arcán megérik a hit fénye, fölötte a falon,

gyámkövön áll a hit sugárzó szobra fáklyával jobbjában és baljában a keresztet ábrázolva. A

hallgatók fekete, kék, zöldeskék, piros talárban, az egyik fekete taláros kék övvel, állnak vagy

ülnek figyelve, jegyzetelve, könyvüket nézve. Hatalmas kötetek hevernek szerteszét. A nyitott

könyvek miniált betûi látszanak. Az ablakon kívül a kék Duna hullámzik, mellette Esztergom
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A káptalan hármas feladatköre. Esztergomi Bazilika, Téli kápolna

Szent Körösi Márk. Esztergomi Bazilika, Téli kápolna Boldog Özséb. Esztergomi Bazilika, Téli kápolna 



19

régi vára meredez történeti hûség-

ben. Teljes napfény ragyogja be a

várat. Az égbolt megszakad, s szent

István vértanú tekint le áldólag

szent István várára.

Balra zöld takarós, kereszttel és

égô gyertyával rakott asztal elôtt

lila galléros kanonok, a Cano-

nicus Lector, állva pergamenes,

függô pecsétes okmányt olvas két

magyar nemesnek. Egyik bíbor

mentét, lila dolmányt, sárga

csizmát visel. A Lectortól jobbra ül

a Custos a hiteles pecsétet tartva,

balra egyik kanonok a lúdtollat

nyújtja, egy ôsszakállas, körgal-

léros, mint tanú kezét a könyvön

pihentetve figyel. Künn Szentgyörgy-

mezô képe látszik esti szürkület-

ben, Szent György páncélos

lovagként a felhôkön nyargal. A

jobb tagozatban a karinges, gal-

léros Canonicus Cantor karmester

pálcával egy rózsaszín ruhájú, puha babahajú fiúcskát énekelni tanít. Piros mentés ifjú nyitott

könyvet olvas, zöld mentés ifjú csillagászati mûszert vizsgál, fekete taláros scholasticus írás-

olvasásra tanít sárga mellényes kandi fiúcskát. Két fiú festôi apródruhában a földön számoló

táblán gyakorlatoz. Bájos kedvesség ömlik el a káptalani iskola finom elmeéllel és széles tudás-

sal megfestett képén. Az ablakon betekint a mosolygós hajnal, Szenttamás hegye, rajta fallal

körülvett prépostság. A mennybôl szent Tamás vértanú püspök küldi áldását. A kápolnából a

kincstár felé menô szûkebb tér oldalfalain festôi keretekben a kékpalástos nagyszombati könnye-

zô Mária és szemben az ezüstruhájú Bakács kápolnai Mária kegyképe. 

A homlokfalon az ajtótól jobbra-balra tiszta szürkében a káptalan nagy pecsétje és kis pecsétje. 

A képsorozat helyes megértése a történelmi tudomány egész tárházát nyitja meg elôttünk. A

fôkáptalan nagy múltjához méltó feladatot adott egy mûvésznek, akit Esztergom büszkén vall

a magáénak. S a mûvész tudatában volt gyönyörû feladatának, átérezte a hely szentségét,

megértette a múlt sugallását s mûködésbe hozta minden tudását. Azért nemcsak mûvészit alko-

tott, nemcsak gondolatokat rögzített és egy ôsi testület nagyságát hirdette, hanem önmagának

is emléket állított.

Esztergom új mûvészi értékkel, új látványossággal gazdagodott. Kísérje a munkát annyi

érdeklôdés, amennyi szeretô gonddal készült.” (Lepold Antal írása az Esztergom címû lapban

1933. november 12-én, az 1-2. oldalon jelent meg)

A káptalan hódolata a fôpásztor elôtt. Esztergomi Bazilika,

Téli kápolna 



Válogatás

Magasi Németh Gábor

mûveibôl

k a t a l ó g u s



Önarckép, 1917  •  olaj, farostlemez, 26x20 cm 



Hídépítô katonák, 1915  •  vegyes technika, papír, 27x41,5 cm 
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Katonaírnok, 1917   •  ceruzarajz, papír, 31x25,5 cm
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Dunapart, 1921   •  olaj, vászon, 34x23,5 cm



Forrás, 1924  •  olaj, vászon, 97x69 cm 
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Cigánytanya  •  olaj, farostlemez, 40,5x60 cm 
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Az esztergomi vár egykori Szt. István kápolnája, 1926  •  olaj, farostlemez, 49,5x60 cm 



28

Víziváros a Kis Duna felôl, 1920-as évek   • olaj, vászon, 50x39,5 



29

Kis Duna part, 1920-as évek  • akvarell, papír, 1,8,5x25,5 



Ferencz József út (ma Pázmány Péter utca)  •  rézkarc, papír, 15,5x10 cm 

30



31

Szenttamás a Víziváros felôl  •  színezett rézkarc, papír,  15,5x10 cm 



Újpesti plébániatemplom, 1926  •  ceruzarajz, karton, 25,5x17 cm 

32



Esztergomi utcarészlet  • ceruzarajz, papír, 29,5x17,5 cm 

33



34

Az Úri utca (ma Berényi Zsigmond), 1926  •  ceruzarajz, papír, 33x24 cm



35

Vízivárosi Plébánia, 1926  •  ceruzarajz, karton, 32,5x24,5 cm 



36

Önarckép  •  rézkarc, papír, 10,2x8,7 cm



37

A szeminárium épülete Szentgyörgymezô felôl  • rézkarc, papír, 15x10 cm



Téli Bazilika  •  zsírkréta, papír, 32x27 cm 

38



39

Bazilika az Erzsébet park felôl  • rézkarc, papír, 34x25 cm 



40

Asszony csirkével  •  rézkarc, papír, 23x18 cm 



41

Nô orgonavirággal  •  olaj, farostlemez, 49x37 cm 



Kis Duna part  •  olaj, farostlemez, 44x52 cm 
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Bazilika a Rajner házzal  •  olaj, farostlemez, 29x35,5 cm 

43



Bazilika virágzó bokrokkal  •  olaj, farostlemez, 35,5x45 cm

44



Tavaszi táj a Bazilikával  •  olaj, vászon, 50x66 cm

45



46

Bazilika és a Szenttamás hegy látképe  •  olaj, vászon, 50x66 cm 



47

A belváros látképe a vároldalról  •  olaj, farostlemez, 24x33 cm



48

Belvárosi kálvária  •  olaj, farostlemez, 26x21 cm 



49

A Szenttamás hegyi kálvária  •  olaj, farostlemez, 36x25 cm 



Csendélet  •  olaj, vászon, 66x63 cm 
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Virágok a mûvész háza mellett   •  olaj, farostlemez, 35x28 cm 
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Pince I.  •  olaj, farostlemez, 24x33 cm

52



Pince II.  • olaj, farostlemez, 24x35 cm

53



Erények freskói a várban, 1936 után   •  akvarell, papír, 14,5x19 cm

54



A várkápolna freskói, 1936 után  •  akvarell, papír, 14,5x19 cm

55



Esztergomi látkép a Duna túloldaláról  •  akvarell, papír, 29,5x37,5 cm

56



Ôszi táj háttérben a Bazilikával, 1945 után  •  olaj, faroslemezt, 43x32 cm

57



Kápolna utca, 1947 (ma Esze Tamás utca)  •  akvarell, papír, 30x40,5 cm

58



Akácfa utca, 1947 (ma Vasvári Pál utca)  •  akvarell, papír, 25,5x35 cm

59



Rózsa utca, 1947 (ma Török Ignác utca)  • akvarell, papír, 37x29 cm

60


