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Košice, Kassa, Kaschau, cassovia

A Löffler Múzeum és Galéria

A múlt századi Kassa egyik legjelentősebb szobrász-
művésze, Löffler Béla, 1906-ban született. Bejárta 
Görögországot, Olaszországot, Franciaországot, ké-
sőbb tanult Budapesten és Prágában. De visszajött 
Kassára, és itt folytatta munkáját. Első kiállítása 1937-
ben volt a kassai múzeumban. A kassai dóm falán 
lévő Rákóczi-dombormű az ő munkája. De egész 
Kelet-Szlovákiában megtalálhatjuk köztéri szobrait, 
domborműveit. 

Mivel nem volt utóda, örököséül a várost jelölte 
meg, de azzal az óhajjal, hogy a hagyatékból létesüljön 
egy Löffler-múzeum, amelynek küldetése lesz a fiatal 
képzőművészek támogatása is. Ez végül 1993-ban va-
lóra is vált. Löffler több millió korona értékű gyűjte-
ményt hagyott a városra, ez szolgált a múzeum – vagy 
inkább galéria – alapjául. A gyűjteményben természe-
tesen megtalálhatók az ő alkotásai, továbbá a térség-
ben alkotó művészek festményei, önarcképei. Löffler 
Béla többnyelvű könyvtára is része lett a galériának. 

Európai gondolkodású ember volt. Állandó kap-
csolatot tartott fenn mind az itteni művészekkel, 
mind a magyarokkal, csehekkel, lengyelekkel, romá-
nokkal. Tisztelte az európai értékrendet, és ehhez 
igazodva élt. Ezt a szellemi hagyatékot szeretné a 
galéria felvállalni és továbbvinni. Olyan kiállításokat 
akarunk szervezni, amelyek lehetőséget adnak a kör-
nyező országok művészeinek is a bemutatkozásra. 
Voltak már nálunk ukrán képzőművészek, kapcsolat-
ban vagyunk lengyelekkel, csehekkel és magyarokkal, 
de svájciakkal is. 

Löffler nagyon aktívan támogatta a fiatal képző-
művészeket, akik ebben a régióban alkottak. Nagyon 
sokan tanultak és dolgoztak nála hónapokig, évekig. 
Például Filep István, Ferenc György és sokan mások. 
De nem csak tanítványait támogatta. Sokakat bizta-
tott, hogy fessenek önarcképeket, melyeket aztán ő 
megvett tőlük. Van olyan festő, aki három-négy ön-
arcképet is festett Löfflernek néhány száz koronáért. 
Ezekből a festményekből állt össze az önálló portré-
gyűjtemény. Megtalálhatók nálunk például Csordák 
Lajos, Feld Lajos, Oravecz, Nemčik munkái, vagy a 
legjelentősebb kassai képzőművész, Jakoby Gyula 
festőművész alkotásai is. Múzeumunk első emeleti 

termeiben látható a Löffler Béla fából, bronzból, már-
ványból, kőből és különböző más anyagokból készült 
alkotásait bemutató, állandó tárlat. Itt kapott helyet 
az említett önarcképgyűjtemény is. A földszinten pe-
dig a kortárs képzőművészek alkotásai láthatók. 

A múzeum állandó tárlata

De tartottunk már képzőművészeti és irodalmi 
beszélgetéseket, kamarakoncerteket, könyvbemutató-
kat is. Például itt volt Dušan Šimko kassai származá-
sú, Svájcban élő író Esterházy lakája című könyvének 
a bemutatója, mely tavaly jelent meg magyarul a Kal-
ligram Kiadó gondozásában. 

Kötődünk a régióhoz, és egyben európaiak is sze-
retnénk lenni. És ezt színvonalas művek bemutatá-
sával szeretnénk elérni. Ebben az irányban haladunk 
tovább, biztos léptekkel.
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