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Czencz János
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának képviselő – testülete 2009-ban határozott úgy, hogy falunk
szülöttjének tiszteletére emléktáblát helyez el. Az emlékhely kialakítása a Hegyaljai utca elején található
parkban történt meg.
Czencz János festőművész
(Ostffyasszonyfa, 1885. szeptember 2. – Szekszárd, 1960. január 12.)
A festőművész nevével és műveivel a század elejétől kezdődően találkozunk a legnagyobb budapesti
kiállítások katalógusában, szerepel a fontos lexikonokban.

A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult 1907 – 1912 között, mestere Edvi Illés Aladár, Hegedűs
László, Zempléni Tivadar volt. 1908-ban már kiállított a Műcsarnokban, 1913-ban pedig a Műcsarnok téli
tárlatán a Tükör előtt című képével elnyerte a Halmos Izodor pályadíjat. 1918-ban Fekvő akt című
képéért Rudits-díjat kapott.

1920-ban Marcellina című képéért megszavazták részére a Képzőművészeti Társulat nagydíját, 1921-ben
Bekő-díjat kapott. A sok országos kiállításon való szereplése mellett sor került egyéni kiállításaira is
Pécsett (1925, 1959), Szombathelyen (1927) Budapesten (1929, 1935, 1936) Szekszárdon (1955, 1968,
1986), hogy csak néhányat említsünk. Hosszú évtizedekig Budapest volt az otthona, a második
világháború bombázásai alkalmával tönkrement Százados úti műtermét felváltotta a haláláig otthont adó
Báta községben berendezett műterme és lakása.

Műveit számos bel és külföldi magángyűjtemény mellett múzeumok őrzik, a Magyar Galériában tizenegy
alkotása van. Képei megtalálhatóak a szekszárdi megyei könyvtárban, a Wosinsky Mór Múzeumban, a
soproni List Ferenc Múzeumban és más közintézményekben.

Bővebb információk tevékenységéről:
Czencz János Emlékmúzeum és Népművészeti Szoba.
7149 Báta, Fő u. 17. telefon: 06 74 490 – 704
www.terrasoft.hu/czenczj/

Az Ostffyasszonyfa
Ostffyasszonyfa kiválóságai életrajzi sorozatban szeretnénk bemutatni azon Ostffyasszonyfán született, vagy Ostffyasszonyfán élt személyeket, akik alkotó
tevékenysége, munkája jelentős hatással volt településünk fejlődésére, lakóinak életére, Ostffyasszonyfa település megítélésére.
(A sorozat szerkeszti: Bóka István)
Az eddig közzétett életrajzok: Ostffy Miklós, Dr. Ostffy Lajos, Czencz János
Szerkesztés alatt: Dr. Mesterházi Gábor, Berecz Gábor ev. kántortanító.
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