
Vércse Miklós 

Nagyjaink: Bánsághi Vince  
(1881 – 1960) 

 
„Az ifjabb nemzedék csak keveset, vagy tán semmit sem hallott a helembai magá-

nyában élő Bánsághi Vince akadémiai festőművészről, aki a közelmúltban lépett éle-
tének 79. esztendejébe...” olvasom régi jegyzeteim közölt. 

Harmincnégy esztendővel ezelőtt vetettem papírra ezeket a sorokat. Ha már ak-
kor időszerűnek véltem e megállapítást, mennyire igaz manapság! Hacsak a 2-3 évvel 
ezelőtti kiállítás nem javított a művész „imidzsén". 

Szakmabelijeink és az amatőr gárda idősebb nemzedéke közül nemegy nála tanul-
ta, tőle leste el a „mesterség” alapismeretéit. 

Hogy az egykori reszicabányai (Resita-Románia) hétgyermekes vasutas fia miként 
került a szelíden folydogáló Ipoly és méltóságteljesen hömpölygő Duna összefolyásá-
nak csücskébe, annak hosszú története van. Több mint harminc éve annak (ha jól 
emlékszem 1957-ben volt), hogy először jártam náluk. Jó szívvel fogadtak, mégha 
bevallottam is, hogy csupán kíváncsiskodó laikus vagyok. Szívesen beszéltek, főleg a 
ház asszonya. Amikor idekerülésük körülményeiről érdeklődtem, elmesélte, hogy 
férje és néhány barátja a nagybányaihoz hasonló művésztelepet szeretett volna lét-
rehozni ebben az idillikus festői környezetben. Úgy tervezték, itt építik fel otthonaikat 
és ideköltöznek. Ők lettek az első fecskék. 1911-ben telepedtek le itt, azzal hogy majd 
jönnek a társak is. Helyettük jött a háború, utána Trianon - így aztán a művésztelep-
ből nem lett semmi. A Pesten maradt barátok ekkor választották pótmegoldásként 
Zebegényt. 

Művészi pályájáról már idős korában készült önéletrajzában ad számot, amin bi-
zony érezhető a ki-kihagyó emlékezet. Ugyanis a kiállítások pontos adatai, a képek és 
jegyzékek, egyéb jegyzetei mind a háború martalékává váltak. 

 

Bánsághi Vince 1881. december 27-én született Reszicabányán. Az öt elemi és 
négy polgári iskolai osztály elvégzése után a helyi vasműbe került géplakatosinasnak. 
Akkor meg a gépészmérnöki pálya vonzotta, de anyagiak híján nem tanulhatott to-
vább. Magánúton sikeresen vizsgázott a reáliskola 7. osztályának anyagból, így hiva-
talba került. Technikus lett - rajzoló. Mert rajzolni nagyon szeretett már kicsi korától 
fogva, később festeni is. Bújni kezdte a szakkönyveket, önműveléssel próbált előbbre 
jutni. Végre 1905-ben Pestre került Zemplényi Tivadarhoz, onnan pedig Ferenczy 
Károlyhoz. 

1908-ban aratja első jelentős sikerét a „Téli táj holdfényben ” című képével, amit 
Peerl Henrik mű- és képkereskedő az ő tudta nélkül küldött el a Nemzeti Szalon nem-
zetközi kiállítására. Ugyanez év őszén, „A hegyekben” című képével arat sikert a Mű-
csarnok kiállításán. 

Ahogy már szó volt róla, 1911-ben kerültek Helembára. Ugyanez év őszén megnő-
sül és nászút gyanánt Párizsba mennek tanulmányútra. A Julien Akadémián Henri 



Royer és Marcel Bachet tanítványa. A párizsi utcákat, tereket ábrázoló képeiből a 
Könyves Kálmán csarnokban állít ki, aminek nagy sikere volt. 1914-ben bevonul kato-
nának - a seregben hadifestőként tevékenykedik. Ekkor született képeiből 1917-ben 
rendezett kiállítást. 

Az államfordulat után is töretlen lendülettel alkot. 1923-ban már kiállítása volt 
Pozsonyban, később Zsolnán, Kassán, Ungvárott és Losoncon, majd Prágában, 
Brünnben, Ostraván, Liberecben, České Budejovicén és Ústí nad Labemben. 1924-ben 
Párkányban is rendez kiállítást, s a krónikás szerint „… a neves festőművész kiállításá-
nak nagy sikere van." 

Önéletrajzában elmondja azt is, hogy jóformán mindent fest: portrét, figurális ké-
pet, csendéletet, interiert, de leginkább tájképet. Imádja a természetet, annak szép-
ségét. Főleg olajjal szeret dolgozni. Akvarellel, pasztellel nem tudja elérni azt a szín-
gazdaságot és a kép áttetsző légiességét, ami oly jellemző olajfestményeire. 

Láttam a műtermében és a párkány polgári családoknál is néhány képét. Engem a 
napfény megörökítésének tökélye ragadott meg ezeken az alkotásokon. Erről isme-
rem föl, hogy az adott mű csak Bánsághi-kép lehet. 

E napfényes táj lett örök nyugvóhelye is. 1960. március 26-án hunyt el, és került 
az évtizedekig otthont nyújtó meghitt fészekből a helembai temetőkert „lakói“ közé. 

Törlesztés volt ezen írással a szándékom. Befejezni azt, amit 34 esztendővel eze-
lőtt elkezdtem. Akkor nem folytathattam. Mert kit érdekelt akkor egy idős, 1952-ben 
oltárképet festeni merő (kéméndi templom), életútja végét járó, vidéken tengődő 
festő - mégha művész volt is. 

 
Forrás: Párkány és Vidéke, 1995. március, 9. oldal 


