
Húsz éve hunyt el Katona híres szülötte, Barcsay 
Jenő festő 

 
 

Ünnepléssel egybekötött megemlékezés helyszíne volt április 6-án a Füzes menti 

Katona község. A katonai reformátusok lélekszáma 52, a falu magyarságának nagyobb része 

katolikus. Így Vice mellett Katona maradt Észak-Mezőség egyetlen katolikus többségű faluja. 

Katona nagy szülötte Barcsay Jenő festőművész, a magyar konstruktív-geometrikus 

művészet legjelentősebb egyénisége, akinek a kortársakra és a következő nemzedékre 

gyakorolt hatása szinte felmérhetetlen. Barcsay műveiben egyaránt megjelennek a 

geometrikus formák és a figurális ábrázolás. A festészet mellett jelentős a grafikai 

munkássága és mozaik képei is. A festészet mellett jelentős a grafikai munkássága és 

mozaikképei is. Művészetpedagógiai munkássága kiemelkedő, festőnemzedékek meghatározó 

tanárszemélyisége volt. Emellett Művészeti anatómia című szakkönyvét, számos nyelvre 

lefordították, és tankönyvként használják. A festészetében visszaemlékezése szerint 

meghatározó szerepe volt szülőfalujának, Katonának, a Füzes menti tájnak, az ottani 

embereknek, jellegzetes arcoknak.  

A református templomban Barcsay Jenő szentendrei festőművész, Katona szülötte 

halálának huszadik évfordulójára emlékeztek a szépkenyerűszentmártoni, pujoni, katonai, 

feketelaki és melegföldvári gyülekezet tagjai, a Diaszpóra Alapítvány munkatársai, és a sajtó 

képviselete.  

A hálaadó istentiszteletet Jenei Tamás az Erdélyi Református Egyházkerület missziós 

előadója tartotta, majd ezt követően Vetési László az Egyházkerület szórványügyi előadója, a 

Diaszpóra Alapítvány elnöke vetített képes előadásban mutatta be Barcsay Jenő festőművész 

életének helyszíneit és munkáit.  

Ezt követően a 92 éves Cs. Erdős Tibor kolozsvári képzőművész idézte fel 

találkozásait és emlékeit, akinek személyes kapcsolata is volt, a budapesti Országos Királyi 

Képzőművészeti Főiskola diákjaként Barcsayval. A megemlékezést a 

szépkenyerűszentmártoni vegyes kórus színvonalas fellépése zárta, majd ezután a gyülekezet 

az esős idő ellenére a közelben levő nyárikertbe vonult, és szeretetvendégségen vett részt.  

Mind a helyiek, mind a központi szervezők hálásan köszönték meg Orbán Tibor 

szentmártoni lelkésznek és katonai lelkész feleségének, Annamáriának a kitűnő szervezési 

munkát. 

 

 

Vetési Júlia 
 

 
(Megjelent a Levél. Ünnepi üzenet az Erdélyben és Kárpátokon kívül szétszórtságban élő magyar 

keresztyének számára című időszaki kiadványunk 2008. Advent - Karácsony számában. p. - 10) 
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