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modern magyar festészet
- átfogó kötetek

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1892-1919, Budapest, 2003

DIE MODERNE IN DER
DIE MODERNE IN DER
MODERN HUNGARIAN PAINTING
UNGARISCHEN MALEREI, 1892-1919, UNGARISCHEN MALEREI, 1919-1964, 1892-1919, Budapest, 2003
Berlin, 2008
Berlin, 2008

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1919-1964, Budapest, 2004

MODERN HUNGARIAN PAINTING
1919-1964, Budapest, 2004

MAGYAR ZENE ÉS KÉP,
Budapest, 2007

Duray,
Budapest, 2013

Scheiber,
Budapest, 2014

Sassy attila, Ópium álmok
Budapest, 2014

gróf Batthyány Gyula, Képek
egy eltűnt világból, Budapest, 2015

műgyűjtők magyarországon,
Budapest, 2012

A titkos gyűjtemény,
Budapest, 2013

A tőzsdeügynök képei,
Budapest, 2014

Aranykorok romjain,
Budapest, 2015

XX. századi magyar művészek monográfiái
- vállalások, modellezés

Aba-Novák,
Budapest, 2006

BATTHYÁNY,
Budapest, 2007

DERKOVITS, Szemben a világgal
Budapest, 2008

„Cigányméltósággal” BALÁZS JÁNOS, CSONTVÁRY, Legendák fogságában
Budapest, 2009
Budapest, 2009

műgyűjtés - magángyűjtemények

KIESELBACH GYÛJTEMÉNY
Magyar Festészet 1900-1945,
Budapest, 1996

HUNGARIAN MODERNISM 1990-1945 HUNGARIAN MODERNISM 1990-1950 MAGYAR MÛVÉSZET 1900-1950
Selection from the Kieselbach
Selection from the Kieselbach
Radnai-gyûjtemény, Budapest,
Collection, Budapest, 1996
Collection, Budapest, 1999
2005

Szenvedély és tudás,
BEDÔ RUDOLF MÛGYÛJTEMÉNYE,
Budapest, 2010

Festők Múzsák szerelmek,
Budapest, 2016
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személyes

BUDAPEST ÁTMENETI EMLÉKKÖNYV
Budapest, 2006

WARMING UP, Budapest, 2008

IDÔRÔL IDÔRE 1985,
Budapest, 2008

Bátor tál
Budapest, 2010

kárpátmedence kerámiaművészete

ERDÉLY NÉPI KERÁMIA MÛVÉSZETE, HOLICS, TATA ÉS BUDA
Budapest, 2008
KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2009

a habánok KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2012

az alföld KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2013

A XX. Századi magyar történelem
négy meghatározó traumája

KIESELBACH
www.kieselbach.hu

I. Világháború, Trianon
1914–18–20, Budapest ....

A MAGYAR FORRADALOM 1956
NAPLÓ, Budapest, 2006

TAMÁS KÖNYVE, Budapest, 2009

1988 – 1990

YEARS OF EUPHORIA

1988 – 1990

YEARS OF EUPHORIA

I. világháború
trianon
1914–18–20

AZ EUFÓRIA ÉVEI

AZ EUFÓRIA ÉVEI

Deutsch Tamás
Donáth László
Fodor Gábor
Gyenes Judith
Haraszti Miklós
Hegedûs István
Hodosán Róza
Horn Gábor
Jánosi Katalin
Kieselbach Tamás
Kis János
Kósa Ferenc
Kôsszeg Ferenc
Lovas Zoltán
Mark Palmer
Mécs Imre
Molnár Péter
Nagy Gáspár
Nagy Károly
Nagy Piroska
Orbán Viktor
Pálinkás Szûts Róbert
Pesty László
Philipp Tibor
Rainer M. János
Rajk László
Rockenbauer Zoltán
Sólyom László
Szelényi Zsuzsanna
Szilágyi Júlia
Szilágyi Sándor
Tamás Gáspár Miklós
Tirts Tamás
Wachsler Tamás

KIESELBACH

AZ EUFÓRIA ÉVEI, 1988–1990,
Budapest, 2011

a dunántúl, Felföld és
a felső-tisza-vidék népi
KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2013
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Á R V E R É S I F E LTÉT E L E K

1. A Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.(1055 Budapest, Szent István krt. 5. ) továbbiakban: Aukciósház – a jelen katalógusban szereplô elôre meghirdetett idôpontban
és helyszínen az árverési tárgyak - továbbiakban árverési tételek – tulajdonosai, vagy
eladásra jogosultjai, - továbbiakban: Árvereztetôk - megbízása alapján árverést rendez és
vezet. Az Aukciósház az árverést az Árvereztetôk megbízásából mint kereskedelmi képviselô
szervezi, rendezi és vezeti.
2. Az Aukciósház katalógust ad ki az aukciós tételekrôl, melyek az
árverés elôtti kiállításon megtekinthetôk. A katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag
azonosításként szolgálnak, így a vevôknek saját maguknak kell – az árverést megelôzôen –
meggyôzôdniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e
a katalógus leírásának. Az Aukciósház árverési katalógusai rendelkezésre állnak a kiállítás
idejére a kiállítás helyszínén, illetve az árverés idejére az árverés helyszínén.
Az Aukciósház fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplô egyes
tételek árverésre bocsátását mellôzze.
3. Árverezni kizárólag – az aukció megkezdése elôtt név, lakcím és telefonszám szerint
regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A vevôk a tárcsa átvételével, mint rámutató magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezônek fogadják el.
4. Az árverés az angol-szász becsáras szisztéma szerint kerül megrendezésre. Az árverés
vezetôje az árverési tételeket a katalógusban megjelölt sorrendben élôszóval röviden
bemutatja és kihirdeti a kikiáltási árat – mely nem lehet magasabb az alsó becsértéknél -,
az árverési vevôk pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat.
Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezetô a licitlépcsônek
megfelelôen emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem
jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevô szerzi meg, aki a
legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV.
Tv.-ben biztosított elôvásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár
alatt nem vásárolhatók meg.
5. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik
személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így
megkárosítson.
6. Az elsô vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó
árajánlat szerint növelt összegû árajánlatot jelenti.
7. Ha a vevô személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az
aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni. A vevôk azonban az árverés végén az el nem
kelt tételek újraárverezését kérhetik.
8. A vevô az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul
megfizette és az árverési tételt az Aukciósháztól átvette.
9. A vételár összege a leütési ár, és a közvetítôi díj együttes összegébôl tevôdik össze.
10. A vevô választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20 százalékát,
mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben vagy bankkártyával.
Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen
átvehetô.
11. Az Aukciósház biztosítja annak lehetôségét, hogy az árverési vevô a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés idôpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki az Aukciósház
székhelyén, a 1055 Budapest Szent István krt. 5. sz. alatt. Ez esetben az árverési vevô
a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstôl számított 7 napon belül kiegyenlítette a
teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege - határidôben történô teljesítés eseténbeleszámít.
12. Amennyiben a megadott határidôig a vevô a tárgy átvételére nem
jelentkezik, úgy az Aukciósház fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési
vevô ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.
13. A vevô közvetítôi díjat tartozik fizetni, melynek összege alapesetben a leütési ár
20 százaléka, mely tartalmazza a közvetítôi díjat is.
14. A vevô a vételár kiegyenlítését követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház
nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követô 20. naptól a
vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevô az árverést
követôen 6 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az Aukciósház - felszólítás
után - szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevô
javára letétként ôrzi.

15. Az árverési katalógusban „VÉDETT”, vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplô tárgyakat
Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/.
A „VÉDETT” jelzésû tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonos változás pedig bejelentési
kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./
Amennyiben a tárgyat az árverési vevô exportálni szeretné, akkor az Aukciósház a kiviteli
engedély költségét - exportköltség - továbbszámlázza az árverési vevôre.
Árverési vevô a kiviteli engedély elkészültét követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére.
A kulturális javak külföldre vitelérôl a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik.
A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetôk ki az
országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés elôtt elôre jelezzék.
16. Amennyiben az árverési vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az
általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház - a megbízásnak megfelelôen –
teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el.
Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelôzôen 24 órával
eljuttatni, vagy 00-36-1-269-2219 faxszámra elküldeni szíveskedjenek.
17. A vételi megbízás elfogadásához 20 % elôleg befizetése szükséges, amely sikertelen
licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az elôleg teljes összegét foglalónak
kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevô vevôre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegû megbízást ad,
vagy az árverési vevôk magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevô
árverési vevô az árverés után az elôleget minden levonás nélkül visszakapja.
Lehetôség van telefon keresztüli árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges.
Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhetô,
a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendô. Az esetlegesen felmerülô
telekommunikációs problémákért felelôsséget nem vállalunk.
Azonos összegû vételi megbízások esetén a korábban érkezô vételi megbízást részesítjük
elônyben.
18. Amennyiben az árverési vevô a foglaló vagy a vételár összegét banki utalásal egyenlíti
ki, az a S.W.I.F.T.: UBRTHUHB Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett
(1054 Budapest Akadémia u. 6.) 12001008-00214850-00100003 sz. / IBAN
HU05120010080021485000100003/ bankszámlára utalandó. Az esetleges
árfolyamkülönbségekbôl adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén
a vételár összegét forintban megadni.
19. A vételár az árverési vevôk nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért
az Aukciósház nem tartozik felelôsséggel, és nem kötelezhetô arra, hogy az árverési tételt
ugyanazon áron egy késôbbi árverésre bocsássa.
20. Abban az esetben, ha az árvereztetô és a nyertes ajánlattevô azonos személy,
adás-vételi szerzôdés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevô azonban köteles az
elôbbiekben meghatározott közvetítôi díjat az Aukciósháznak megfizetni.
21. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt
abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
22. Az Aukciósház valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.
A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis –
bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban,
a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült elsô kételyétôl
számított 3 hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított 5 éven belül
felszólamlással élhet.
23. Az Aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerzôdés megkötésétôl számított 5 éven
belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítôi díj
összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértô hitelt
érdemlôen megállapítja, hogy nem eredeti.
24. A katalógusban jelzett euro árak kizárólag információs céllal szerepelnek
a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján
érvényes valutaárfolyam.
25. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik
magukat a Fôvárosi Bíróság illetékességének.

C O N D I T I O N S O F S AL E

1. Kieselbach Gallery Trade Ltd.(H-1055 Budapest, 5 Szent István krt.) (hereinafter referred
as “Auction House”) organizes and conducts an auction on the commission of the owners
of the objects to be auctioned and listed in this catalogue (hereinafter referred as “Lots”) or those who have the right to sell them - (hereinafter referred as “Vendors”).
The time and the venue of the auction was previously announced and published in this
catalogue. The auction is organized, handled and conducted by the Auction House, acting
as a trading agent on behalf of the Vendor.
2. The Auction House publishes a catalogue of the lots to be auctioned, which can be
viewed during the exhibit prior to the sale. Descriptions and illustrations in the catalogue
are for identification only, therefore buyers shall carefully inspect the conditions of each
lot prior to the sale and shall decide whether the lot is in accordance with its description.
The catalogues of the Auction House are available at the exhibition and at the venue
of the auction during the sale. The Auction House reserves the right not to auction certain
lots published in the catalogue.
3. It is only possible to participate in the bidding with a numbered bidding paddle.
The paddles shall be registered by name, address and phone number before the auction.
Buyers acknowledge to accept the conditions of the sale by receiving the paddle,
considered as implied conduct.
4. The auction is conducted according to the international practice by giving estimates
to each lot. According to their order of appearance in the catalogue, the auctioneer briefly
describes each lot and announces the starting price, which cannot be higher than the low
estimate. Buyers indicate their wish to place a bid by raising their numbered paddles.
In case there is more than one bid for the starting price, the auctioneer increases the bid
by increments until only one bidder remains and the purchase is made by the lot being
knocked down. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be the buyer at
the hammer price, thus getting the right to purchase the lot unless, in case of protected
objects, the Hungarian State exercises its preemptive right given by the Law of 2001./ LXIV.
The lots are not allowed to be purchased below the starting price.
5. It is forbidden to collude or attempt to make any third parties offer a price, which
considerably exceeds the market price therefore causing damage to these parties.
6. The first offer is the amount of the starting price, all the further offers mean
the increased amount according to the last offer.
7. The item may be reauctioned provided for any reason the identity of the buyer remains
unknown during the auction. Unsold lots may be reauctioned at the end of the sale upon
buyers’ request.
8. The possession of the item purchased can be handed over to the buyer on condition
that the total purchase price is fully paid up and the buyer receives the lot from
the Auction House.
9. The purchase price consists of the amounts of the hammer price and the agency fee.
10. The buyer shall pay the full purchase price in cash or by credit card immediately after
the sale or a minimum of 20% of the purchase price as a deposit.
In case the total purchase price is paid at the sale, the lot purchased is handed over to the
buyer on the spot.
11. The Auction House allows a 7-day grace period after the auction to pay the remaining
amount above the deposit at the Auction House. (Address: H-1055 Budapest, 5 Szent
István krt.) In such cases the buyer may only enter into possession of the lot when the full
purchase price has been paid within 7 days from the auction. The amount of the deposit
is included in the purchase price paid within the deadline.
12. The Auction House reserves the right to void the bid of the purchaser and keep the
deposit if the buyer fails to take over the item until the deadline given.
13. The buyer shall pay an agency fee, which as default is 20% of the hammer price.
The agency fee contains the resale royalty as well.
14. The buyer shall transport the item purchased at his own risk and cost immediately
after the purchase price has been paid. In case of failure to do so, the Auction House will
not be liable for any loss or damage. Furthermore, the Auction House will charge a 5%
monthly storage fee starting from the 20th day after the auction. If the buyer fails to take
away the items within 6 months after the auction, the Auction House will send a notice
to the buyer. In case of non-compliance the Auction House will have the right to sell
the item, and after deducting its costs and expenses keep the remaining amount to be
handed over to the buyer.

15. No item marked „VÉDETT” (protected) or „NO EXPORT” may be taken outside Hungary
permanently (2001./ LXIV. /§59./1./b.). Owners of protected lots will be registered by the
National Office of Cultural Heritage (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal). In case of any
change in ownership, the Office must be notified immediately (2001./ LXIV. /§59./3.).
If the buyer would like the item to be exported, a certain amount will be charged
by the Auction House for obtaining the export licence.
After the export licence is prepared, the buyer shall make the necessary arrangements
to transport the item purchased at his own costs and responsibility.
The rules of the export of cultural goods are determined in the Law of 2001./LXIV.
Cultural goods are only allowed to be taken outside Hungary permanently according to
this regulation. Please indicate your intention to export the items before making payment.
16. For absentee bids – when the bidder do not wish to attend an auction - the Auction
House may be commissioned by the buyer to bid on his /her behalf. We accept orders
during the exhibit before the auction. It is strongly recommended that you submit your
bids at least 24 hours prior to the auction via fax at: +36-1-2692219.
17. To accept the order for an absentee bid, an advance payment of 20% of the bid shall
be transferred which will be refunded if the bid fails to succeed. If the bid is successful,
the total amount of the advance payment will be accepted as a deposit, otherwise the
rules for personal bidding shall be applied.
If a third party places a higher bid for the same lot, or the bidders at the auction place
a higher bid, the absentee bidder’s advance payment will be refunded without
any deduction.
You may also bid over the phone, which requires a bank guarantee to be attached.
In this case if the bidder cannot be reached for any reasons, the order shall be considered
as the intention to buy the item at the starting price. We do not take any responsibility
for problems which may occur related to telecommunications. In case of identical bids
the earlier will take precedence.
18. You are kindly requested to transfer the amount of your deposit or purchase price to
our bank account Nr.: 12001008-00214850-00100003
/IBANHU05120010080021485000100003, S. W. I. F. T.: UBRTHUHB Raiffeisen
Bank Rt. (Address: Hungary 1054 Budapest 6 Akadémia u.)
With the transfer, please indicate the amount in HUF in order to avoid problems arising
from possible exchange rate differences.
19. As the purchase price is formed on the basis of the bids offered publicly, the Auction
House will not bear any liability in respect of the purchase price paid. The Auction House
may not be compelled to reauction the same item at the same price at a later time.
20. In case the identity of the buyer and the vendor is the same, the contract of the sale
shall not be concluded and the deposit shall be refunded. However, the bidder shall pay
the agency fee to the Auction House determined above.
21. All items are sold without any guarantee„ as is”, meaning in the condition they are
in at the time of the sale with all existing faults and imperfections.
22. The Auction House does guarantee the genuineness of all the items at the auction.
The Auction House will not accept any complaints after the lot has been knocked down
unless the item is not genuine despite being declared so in the catalogue. In such case
the buyer may contest the sale in writing within three months of his/her initial doubt
to the origins or the genuineness of the item, but no later than five years after the date
of the auction.
23. The Auction House undertakes to re-purchase the item from the buyer for a price
including the hammer price and the agency fee, provided an independent expert gives
a reliable opinion proving that the item is not genuine.
24. The prices indicated in EUR in the catalogue are for information purposes.
The basis of the account shall always be the exchange rate on the date of the payment
of the purchase price.
25. Matters not covered in present Terms and Conditions shall be governed by and
interpreted in accordance with the Civil Law of Hungary. In case of any disputes parties
agree that the Metropolitan Court of Budapest is to have jurisdiction.

1 Kádár Béla (1877-1956)

2 Scheiber Hugó (1873-1950)

Art deco akt
Art deco Nude

Varieté színpadán (Harlequin), 1930-as évek
On the tage (Harlequin), 1930s

59 x 41 cm
Tus, papír | Indian Ink on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

35,5 x 25,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 419 EUR	
Becsérték: 500 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 1 935 EUR	

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 389 - 1 226 EUR	

n
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3 Ámos Imre (1907-1944)
n

Zsidó ünnepek, 1940 (Ámos Imre 14 eredeti
metszete)
Jewish Feasts, 1940 (14 original linocuts by Imre Ámos)
35 x 28 cm
Linómetszet, papír | Linocut on paper
Jelezve laponként | Signed on each sheet
A 14 lap együttes kikiáltási ára: 800 000 Ft / 2 581 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 6 452 EUR	

Szilágyi Géza Előszava a mappához

Ámos Imre most közrebocsátott 14 eredeti metszete
ragyogó dokumentuma annak a sajátos művészetnek,
amely az ő nagy tehetségének minden alkotásában
megnyilvánul.
A zsidó vallási ünnepeket ábrázoló metszetek mindegyike
visszatükrözi a zsidó lélek szomorúságát, Istenben való
megnyugvását, bizakodását és csodálatosképpen egyesíti
magában többezer év művészetének karakterisztikumait.
Nézve ezeket a metszeteket egyszerre látjuk magunk előtt
az ősi hazának hagyományokban élő művészetét és a mai
kor művészetének modernségét, megcáfolhatatlan
bizonyságául annak, hogy mindaz, ami a művészetben
igazi érték: örökbecsű és független az idők változásaitól.
A zsidó magyar művészetnek nagy nyeresége,
hogy ez a metszetsorozat megjelent, azok átlapozása
a művészet minden barátjának igaz gyönyörűséget fog
okozni, a zsidó vallás minden hívőjét őszinte áhitattal
fogja eltölteni.
Budapest, 1940. március hó 15-én
Szilágyi Géza

I. Tefillin
II. Kiddus
III. Habdala
IV. Újhold
V. A Sófár
VI. Taslich
VII. Kapporo
VIII. Bűnvallomás (Az engesztelés napja)
IX. Sátorosünnep
X. Chanukka
XI. Purim
XII. Széderest
XIII. A Tóraadás ünnepe
XIV. Áb hó 9. napja
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Ámos Imre portréja, 1928

4 Balázs János (1905-1977)
n

Pécskődombi házak (Otthon)
Houses in Pécskődomb (Home)

5 Alexander Benois di Stetto (Szentpétervár, 1896-1979, Genf)
n

Wetterhorn in Grindelwald, 1942
Wetterhorn in Grindelwald, 1942

54 x 78 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

62 x 81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: A. Benois di Stetto 1942

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 500 000 - 850 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 742 EUR	
Szerepelt a BÁV. 59. aukcióján, 2011
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Pécskődomb látképe a Rokkant telep felöl, 1961

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 645 EUR	
Becsérték: 260 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 839 - 1 452 EUR	
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6 Scheiber Hugó (1873-1950)

7 Glatz Oszkár (1872-1958)

Napsütötte parkban, 1910-es évek második fele
Sunlit Park, late 1910s

Nyár a domboldalon, 1934
Summer on the Hill-side, 1943

29,5 x 39,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber Hugo

55 x 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz 1934

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 6 452 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 097 - 2 903 EUR	

n
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8 Lotz Károly (1833-1904)
n

Szőke kislány
Blond Girl
37 x 29 cm
Olaj vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: A Magyar Királyi Postatakarékpénztár raglapja
Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 355 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 419 EUR	

9 Borsos József (1821-1883)
n

Fiatal nemes portréja, 1855
Poirtrait of a Young Aristocrat, 1855
Korabeli keretben
72 x 55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: J Borsos 1855
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 161 EUR	
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Borsos József: Férfiarckép, 1845, Szépművészeti
Múzeum, Budapest

10 Réth Alfréd (1884-1966)
n

Piknik a tengerparton, 1916 körül
Picnic on the Sea-side, c. 1916

11 Tibor Ernő (1885-1945)
n

22,5 x 31,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Réth
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 871 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a család tulajdonában
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Velence, 1930 körül
Venice, c. 1930
60 x 80 cm
Olaj, falemez | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tibor Ernő
Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 355 EUR	
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 771 - 2 419 EUR	
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12 Kmetty János (1889-1975)

13 Gáborjáni Szabó Kálmán (1897-1955)

Nagybányai táj, 1920-as évek
Nagybánya Landscape, 1920s

Horgászok (Tükröződés)
Fishermen (Mirroring)

20 x 30 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kmetty

120 x 80 cm
Olaj, falemez | Oil on board
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: festette G. Szabó K 1947

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 419 EUR	

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 300 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 194 - 5 806 EUR	

n
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14 Szücsy Lilli (1902-1984)
n

Zsinagógában, 1930-as évek
In the Synagogue, 1930s
64 x 48 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 24 194 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A tulajdonosok az 1930-as években kapták a képet
a művésznőtől

Szücsy Lili (fotó)

Szücsy Lili: Ünnep, 1930-as évek, magántulajdon
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16 Bálint Rezső (1885-1945)
n

15 Nagy Oszkár (1883-1965)
n

Nagybányai házak (Koratavasz)
Houses in Nagybánya (Early Spring)
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Nagybányai táj (Zazarpart), 1913
Nagybánya Landscape, 1913

31 x 40 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: Nagy Oszkár

36,5 x 45,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bálint R
Hátoldalon | Reverse: Zazarnál 913

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 340 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 097 - 1 613 EUR	

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 5 806 EUR	
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17 Gyenes Gitta (1888-1960)

József Attila szerelmei

n

Anya gyermekével, 1910-es évek eleje
Mother with Child, early 1910s
70 x 56 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gyenes Gitta
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 14 516
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 355 - 29 032 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Hölgyek palettával. Magyar nőfestészet 1895–1950.
Saphier Dezső gyűjteménye a Magyar Nemzeti
Múzeumban, 2008.
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig. 1904–1914.
Magyar Nemzeti Galéria, 2006.
Az anyaság ára
Az udvarra nyíló zöld ajtó mellett, állig begombolt
blúzban, egy kertiszéken ül az anya, ölében a fehér
partedlis, pufók kislány. Összefoglaló formák, homogén
fauve foltok és egy olyan expresszív nyers erő, ami
önkéntelenül is Van Goghot juttatja az eszünkbe.
A pszichológiailag precízen megkomponált képen átüt
a művelt, modern festőnő, Gyenes Gitta kritikus
szellemisége. A gyermek nem biedermeier
porcelánangyalka, hanem szemkontaktust kereső újszülött,
az asszony pedig nem mosolygó kismama, hanem
a csecsemőgondozás nehéz robotja közben megpihenő
hús-vér ember. A kép legközelebbi stiláris és felfogásbeli
párhuzamai Van Gogh hasonlóan pszichologizáló,
Marcelle Roulinről készített csecsemő-festményei.
Van Gogh babái
Van Gogh három változatban is megfestette az arles-i
postamester családjának legfiatalabb tagját, Marcelle
Roulint, a pufók csecsemőt, fehér ruhácskájában és
főkötőjében, ahogy kövér ujjaival játszadozik. A csupafehér
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Gyenes Gitta

csöppség fókusz nélkül mered maga elé sötét szemeivel.
Mindegyik képváltozat abban a tragikus 1888-as
decemberben készült, amikor az arrogáns és pökhendi
Gauguin egész maga alá gyűrte a labilis és kötekedő
Vincentet (abban a bizonyos arles-i Sárga Házban),
egészen addig, míg el nem szakadt a cérna, és Van Gogh
borotvával szaladt az őt elhagyó barát után, végül saját
füléből vágva le egy darabot. Ebben a meddő, szakmai
vitáktól és zsörtölődéstől terhes légkörben menekült vissza
Van Gogh az ártatlan, gyermeki csöppséghez, a kínzó
kétely elől vissza a tudatlanság tétnélküli egyszerűségéhez.
Fauve-os fiatal hang
1912-ben – írja Szücs György a Magyar Vadak katalógusának 247. oldalán – polgárjogot nyert „a színes, dekoratív,
a részleteket elhagyó, reduktív festészet”, részben
a Rippl-Rónai által propagált „egyszerre festés”, részben
a Czóbel-féle neós forradalom, azaz a fauve-os hangütés
hatására; az olyan kevésbé ismert festőknek köszönhetően
pedig, mint Bálint Rezső, Gyenes Gitta vagy Kornai József,
„elterjedt, és lassanként megszokottá vált a modernebb
kiállítóhelyek és szalonok falain” is (247. o.). A modern
fiatalok között említett, értelmiségi családból származó
Gyenes Gitta előbb Karlovszky Bertalannál tanult, majd
Nagybányán (Iványi Grünwald tanítványaként), egy bécsi
szabadiskolában és Rómában. Az 1910 körül, Nagybánya
hatására készült festményeire leginkább Ziffer és Czóbel
élénk színkontrasztjai és expresszív formaképzése hatott.

Szücs György pályaképében az érett Gyenes Gittát az
expresszionista Scheiber Hugóhoz, a „dekoratív avantgárd”
Kádár Bélához és a nagyvárost festő Schönberger
Armandhoz hasonlítja, vagyis a ‘20-as, ‘30-as évek polgári
modernségének legkiválóbb magyar képviselőihez. Vonzó
és intelligens asszonyként irodalmi szalont vezetett
ekkortájt Pesten, újságíró férje, Wallesz Jenő oldalán.
A kor nyugatos, modern szellemiségű értelmiségi elitje járt
hozzájuk, Karinthy Frigyestől Kassák Lajosig, Tersánszky
Józsi Jenőtől Faludy Györgyig. Gyakori vendégük volt
a fiatal József Attila, aki rögtön beleszeretett az asszonyba,
hozzá írta a Nyár volt és a Miért hagytál el, hogyha
kívánsz című versét. A költő a kacér, de visszautasító anya
után csinos fiatal lányával, Wallesz Lucával esett
szerelembe (versciklust is írt hozzá), aki körülbelül akkor
születhetett, mint a festményen látható csecsemő.

József Attila: Miért hagytál el, hogyha kívánsz
Igaz-e, hogy érezlek most is,
Amikor messzire vagy tőlem?
Mért hagytál el, hogyha kívánsz,
Ha bennem lehetsz csak ünneplőben?
Mért nem csókolsz, ha úgy esik jól?
Mért fáradnak el a rohanók?
Mért rág szú-módra szét a tenger
Karcsú, viharra teremtett hajót?...
Tudom, hogy jössz majd. Úgy esel belém,
Mint szép, szikrázó mennykő a tóba!
De megégetnők-e a világot,
Vonagló lángokként összefonódva?
S pocsolyákba árkolt bús arcomba
Birnál-e nézni, ha én is belelátnék?...
Ó asszonyom, te balga, te bolond,
Játszót-játszó, ostoba, semmi játék!

18 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Patakparton
By the Brook
34,5 x 26,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
MNG 1142/98
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 968 EUR	
Becsérték: 3 600 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 11 613 - 16 129 EUR	

Mednyánszky László: Éjszakai zarándoklat,
Szlovák Nemzeti Galéria
36
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Mednyánszky László: Tavasz, magántulajdon

19 Ujváry Ignác (1860-1927)
n

Pipacsos domboldalon, 1910-es évek
Hill-Side with Poppies
75 x 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ujváry I
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 097 EUR	
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 226 - 1 613 EUR	

20 Matija Jama (Ljubljana, 1872-1947, Ljubljana)
n

Matija Jama: Patakparton, 1909, Nemzeti Galéria, Ljubljana
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A szlovén impresszionista festészet jeles képviselője. 1890 és 1902 között – kisebb megszakításokkal
– Münchenben tanult, de a festészet mellett plakátokat és könyvillusztrációkat is készített: ő
illusztrálta többek között a híres szlovén modernista író, Ivan Cankar köteteit.
Szecesszionista periódusából kinőve az olasz és francia impresszionisták felé fordult, különösen Claude
Monet művészete inspirálta. Életművét elsősorban a tájképek, veduták jellemzik. Kései korszakában
együtt dolgozott más szlovén impresszionistákkal, így Rihard Jakopiçcsal is;
Matija az ő hatására kezdte el tanulmányozni a fényt mint festői problémát és vált kiforrott
impresszionistává. A szlovén impresszionizmus ezen utolsó szakaszában főként akvarelleket készített,
de 1900 körül végleg elkötelezte magát az olajfestészet mellett, ami művészetének legszebb alkotásait
eredményezte.

Tavaszi folyópart
By the River in Spring
60 x 74,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: M Jama
Kikiáltási ár: 11 000 000 Ft / 35 484 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 58 065 EUR		
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21 Frey Krisztián (1929-1997)
n

Punze, 1968 körül
Punze, c. 1968
90 x 55,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Frey
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 8 065 - 11 290 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Gelencsér Rothman Éva: Frey Krisztián. Műcsarnok, 2002.

Frey Krisztián (fotó)

Magyar de Kooning

Asztrológiai szűz

Héja-nász a műteremben

Frey Krisztián a magyar neoavantgárd és absztrakció
különutas, autodidakta tagja, aki 1970-ben disszidált
Svájcba, majd diadalmas modern mesterként tért haza
a rendszerváltás után. „Egy biztos: ha én más utakon is
jutottam el a szkriptorális festészethez, tudat alatt Frey
Krisztián jobban hatott rám, mint Cy Twombly” – vallotta
Lakner László.

„A hatvanas évek végén – írta monográfusa, Gelencsér
Rothman Éva – még egy-egy művén visszatért a
figurativitás és az írás összekapcsolására; sziluettszerű
portrék és különböző nyelven írt szövegek együtt jelennek
meg a képein.” A 3 04 68 című tusrajz (1968) bal oldalán
árnyékképszerű térdelő leányalak tűnik fel az írások között,
a 3. X. 69. című olajképén (1969) pedig egy combfixes akt.
Az utóbbi festmény erotikus női alakjai és csillagjegyei
térnek vissza a most kalapács alá kerülő táblaképen:
a nő homlokán a kos szimbóluma, mellkasán az oroszlán,
ágyékán a szűz, bal combján a nyilas, jobb combján
a vízöntő, bal karján pedig – nem egyértelmű módon – az
ikrek jele. Kabalisztikus rejtélyekkel övezett női akt.

A jellegzetesen frey-i szürke alapra gyors és erőtől fűtött
ceruzavonásokkal felskiccelt meztelen nőalak látszólag
a leghétköznapibb téma: egy műtermi modell.
De a vonások fojtott agressziója, a rejtélyes feliratok és
a szimbólumok egyszerre pszichologizáló, mégis ezoterikus
mondanivalót sejtetnek. A kép terét keresztbe szelő
feliratok német nyelven utalnak az anatómiai részletekre:
haj (HAAR), mellbimbó (DER ZITZEN), csont (BEIN), mell
(BRUST) stb. Frey – egész szokatlanul a prűd magyar
művészetben – olyan jellegzetes női kellékeket is beemelt
fétisként a kép terébe, mint a kombiné vagy a magassarkú
cipő. Most kalapács alá kerülő képe is a felkavaró
érzelmekről és a vad hullámként feltámadó szexuális
vonzódásról szól. A szeméremdomb felé 16 apró szem
serege tekint, félreérthetetlenül benyilazott irányultsággal,
a vulgáris németséggel írt vulva (PUNZE) pedig kendőzetlen szókimondással teszi egyértelművé a vágy és a kép
tárgyát.

Bár Frey nonfiguratív gesztusokra épülő életműve kapcsán
a gesztusfestészet olyan mestereire szokás utalni, mint
Cy Twombly vagy Hans Hartung, ez esetben a New York-i
absztrakt expresszionizmus egyik szupersztárját, Willem
de Kooningot kell említeni, akinek legendás Nő című
sorozata a most kalapács alá kerülő Frey-festmény legjobb
nemzetközi párhuzama: tágra nyitott szemek, kimeredő
fogak és a nőtípusokat a kőkorszaki termékenység
istennőktől a pin-up girlökig magába olvasztó univerzális
asszonyi archetípus.

Frey Krisztián: 3180, 1966, Magyar Nemzeti Galéria
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Frey Krisztián: 66. július, 1966, magántulajdon

Az ipartervesek Lakner László műtermének erkélyén
(balra hátul: Frey Krisztián). Baranyay András híres fotóját
az Iparterv II. kiállítást bemutató Dokumentum 1970 című
kiadvány borítójához használták fel

22 Remsey Jenő (1885-1980)
n

Csendélet ablakkal (Napfény), 1971
Still-life with Window (Sunlight), 1971
80 x 60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Remsey 971
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 839 - 1 226 EUR	

23 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Műtermi csendélet virágokkal
Studio Still-life with Flowers
81 x 65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 613 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 24 194 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE

- Egykor Michel Kellermann tulajdonában
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Czóbel Béla: Michel Kellermann
portréja, 1926,

24 Józsa Sándor (Kolozsvár, 1910-1989, Barbizon)
n

Széken ülő férfi, 1945
Man Sitting on a Chair, 1945

25 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

22,5 x 13,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Józsa 1945
Kikiáltási ár: 90 000 Ft / 290 EUR	
Becsérték: 120 000 - 200 000 Ft
Estimated price: 387 - 645 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Carl László gyűjteményében
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Rivaldafényben, 1930-as évek
On the Stage, 1930s
52,5 x 46 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871
Becsérték: 1 800 000 - 3 400 000Ft
Estimated price: 5 806 - 10 968 EUR	

26 Félegyházi László (1907-1986)
n

Utazás, 1933
Travelling, 1933
94 x 76 cm
Olaj, falemez | Oil on board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Félegyházi 933
Szatmár
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194
Becsérték: 9 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 29 032 - 5 161 EUR	

Utas és nagyvilág

Latabár, a vasutas

Egy vasútállomáson fügefa törzséhez húzott összecsukható kertiszék, rajta fehér férfikalap, előtte fekete esernyő
egy koffernek támasztva. A kerítésen túl egy vágtató
mozdony sziluettje, előtérben a szemafor, kézi irányítókarral. A pályaudvart az impresszionisták fedezték fel
a festészet számára, mint a korai globalizáció gőzhajtású
masináinak látványos fényjátékba fúló új templomát.
A korai avantgárd már a technológia új mitikus hősét,
az acélmozdonyt dicsőítette („sínekre üvöltő, tüzes
lokomotívokat lökünk” – írta Kassák a Mesteremberek
című programadó versében). A két világháború közötti
világ számára a vasút elvesztette újszerűségét, az utazás
a lélek húrjain játszó melankóliával telt meg.
Ezt a nosztalgikus hiányérzetet éri tetten Félegyházi László
a peronon árválkodó üres szék jelképében. Olyan villanás
ez a pályakezdő fiatal festő életművében, amiért megéri
kutakodni a kismesterek alig ismert, nem jellemző
alkotásait között is.

A képteret keresztbe metsző sínpár és rácskerítés, valamint
a hosszanti tagolásért felelős fatörzs és szemafor-oszlop
modern kollázsjelleget ad a képnek. Mintha egy Bauhaus
műhelyben készült grafikai montázst látnánk, zaklatott
keresztirányú kompozícióval és a modern nagyvárosi élet
kellékeivel. A konstruktivista hatás alatt álló festmény egy
két világháború közötti fekete-fehér magyar filmben,
a Karosszékben (1939) is felbukkant. Latabár Kálmán előtte
játszotta el kezeivel a gőzmozdony kerékhajtó fémkarjainak jellegzetes „sihuhu”-mozgását. (A filmben – régi pesti
humor! – a kétbalkezes komikus „sütü”-ségére utal
a „vasutas szimbolika”.)
Modern édes otthon
A MIF Vocaltrió (Szabó Miklós, Illyés Sándor, Hetényi
Kálmán) építő melósoknak beöltözve énekelte De Fries
Károly 1939-es pattogós friss slágerét a romantikus
vígjátékban:
Visszavonhatatlan álláspontom,
nem bolondság egy családi ház,
mert a boldogsághoz kell egy édes otthon,
ami olcsó, s nem ráz,
összkomfortos, négyszobás kis fészek,
álmok álma esküvő előtt,
ebből élnek aztán majd az építészek
meg a pénzkölcsönzők.
Nem véletlen a betétdal témaválasztása, hiszen
a Szeleczky Zita szívét meghódító főszereplő (Szilassy
László) fiatal építészmérnök. A festmény az ő modern
lakásának nappalijában látható a tervezőirodába átvezető
ajtó mellett, kitüntetett helyen, a gurulós bárszekrény
felett. A fiatal építész és építőmester kollégája (Latabár
Kálmán) ebből kínálgatja az ügyvéd vendéget, de jó
párszor elsétálnak előtte a szereplők a 80 perc alatt.
A dekorációról a film díszlettervezője, B. Kokas Klára
gondoskodott, aki a képzőművészeti főiskola elvégzése
után rajztanárnőként vállalt állást Debrecenben. Minden
bizonnyal innen ismerte a szintén itt tanító Félegyházi
Lászlót. Miután Kokas 1934-től a filmszakmába került
jelmez- és díszlettervezőként, fiatal kollégájának 1933-as
modern festményét kérte kölcsön a sikeres vígjáték
számára, hogy megteremtse az építőmérnökhöz illő
nagyvárosi modern miliőt.

Jelenetek jelen képünkkel a Karosszék című, 1939-ben készült filmből
(rendezők: Balogh Béla, Nádasdy Kálmán; főszereplők: Szeleczky Zita, Latabár Kálmán, Szilassy László)
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27 Perlmutter Izsák (1866-1932)

28 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Kislány babával, 1927
Girl with Doll, 1927

Mezeivirág-csokor, 1938
Wild Flowers, 1938

34 x 26 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlmutter 1927

50 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald B 1938

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 419 - 1 935 EUR	

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 194 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 097 EUR	

n
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29 Remsey Jenő (1885-1980)

30 Galambos Tamás (1939-)

A színésznő négy arca (Ruttkay Éva), 1974
Four Faces of the Actress (Éva Ruttkay), 1974

Betlehemesek, 1974
Christmas Pageant, 1974

100 x 70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Remsey 974

51 x 90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Galambos 1974

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 419 - 1 935 EUR	

n
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31 Kmetty János (1889-1975)
n

Műtermi csendélet
Studio Still-life
68 x 54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 58 065 EUR	
Becsérték: 24 000 000 - 36 000 000 Ft
Estimated price: 77 419 - 116 129 EUR		

„Megnéztem mindent, amit csak látni lehetett, s egyebet
sem tettem, csak néztem, hogy valóban lássak, és lassan
megláttam a fonalat a legrégibb művészetektől
a legújabbig. Fonalat, mely minden idők művészetének
lényege, bármely formai megjelenésű legyen is az. (…)
Felismertem, hogy itt nem emberekről van szó, hanem egy
fejlődési folyamatról, s az egyének csak játékai
a lényegnek. (…) A sok lehetőségben fel kellett ismernem
azt, amely a legképzőművészetibb lehetőség s így
a leglényegesebb is. Cézanne nagy segítségemre volt
ebben, vagy nyolcvan-száz látott képével, szigorú
képzőművészeti elveivel, amikkel kivirágzott a már-már
elhervadt impresszionizmusból.”
Kmetty János 1922-ben írt, első párizsi utazását
felelevenítő sorai, az 1911-es tanulmányút legfőbb
tanulságai összegződnek az életmű kiemelkedő darabjain,
így most felbukkant csendéleten is. Mintha ez az
évszázadokat összekötő, láthatatlan szál sejlene fel,

Kopócsy Anna: Kmetty János, A magyar festészet mesterei,
Kossuth Kiadó, 2015, Címlap
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a klasszikus múlt és a modern jelen adna találkozót
a kompozíción: a Szent Jakab apostolt ábrázoló barokk
festmény reprodukciója, valamint a Cézanne-képekről
ismerős, emblematikussá váló almák együttes jelenléte azt
valószínűsíti, hogy Kmetty művészi hitvallásként és az
elődök előtt tisztelgő hommage-ként festette meg
Műtermi csendélet című remekművét.
A Miskolcon, majd Kassán gyerekeskedő, a festészet első
fogásait Halász-Hradil Elemértől elleső Kmetty 1908-ban
költözött Budapestre. Szablya-Frischauf Ferenc festőiskolájában tanult, s esténként Ferenczy Károly rajzóráit
látogatta az Epreskertben. Olyan fiatal festőkkel került
barátságba, mint Uitz Béla, Nemes Lampérth József, Erős
Andor és Dobrovits Péter, akik később a Nyolcakat követő
fiatal avantgárd generáció gerincét alkották. Bár Kmetty
már ezekben az években megismerte a modern francia
piktúra legnagyobb alakjait, ám az igazi áttörést 1911-es
párizsi útja hozta meg. A korábban csupán folyóiratok

Kmetty János: Csendélet, 1910-es évek eleje, Kovács Gábor gyűjteménye

lapjain vagy rövid, elvétve Budapestre kerülő kiállításokon
feltűnő képek a francia fővárosban váltak számára igazán
elérhetővé, átélhetővé.
Közel fél évet töltött Párizsban, szisztematikusan járta
a kortárs kiállításokat, a legjelentősebb magángalériák
tárlatait, de alaposan tanulmányozta a múzeumok,
elsősorban a Louvre kollekcióját is. A hatás elsöprőnek
bizonyult: „Az ígéret földje beváltotta a reményeket…”
– írta elégedetten, mikor több mint tíz év távolából
visszatekintett élete leginspirálóbb utazására.
Kmetty racionális alkata nem elégedett meg Párizs
modernségének elementáris élményével: szintetizálni
akarta a régit és az újat, időtálló, múzeumi rangú művek
megalkotását tűzte ki célul. A dolgok felszíne mögött
rejtőző „lényeg” keresése közben alaposan tanulmányozta
a reneszánsz és barokk géniuszainak munkásságát,
miközben rajongva fedezte fel magának Cézanne

festészetét. Az aix-i mester is az impresszionizmus
pillanatnyiságával szemben a kompozíció és a szerkezet
elsőrendűségét vallotta, a múló benyomás rögzítése
helyett a múzeumok világának megnemesedett, örök
művészetét kínálta számára.
Ez a „lényeg”, a dolgok és jelenségek illékony felszíne
mögött megbújó valódi tartalom sugárzik Kmetty most
felbukkant képéről is. A megingathatatlannak látszó rend,
a geometrizált motívumok stabil szerkezete,
a „márványból faragott” formák kikezdhetetlen
keménysége és a kékes színvilág éteri tisztasága révén egy
autonóm, az értelem kristálytiszta törvényei által
kormányzott mikrokozmosz bontakozik ki a vásznon, mely
a tökéletes stabilitás és időtlenség illúzióját kelti.
Kmetty egyik legszebb korai csendélete az analizáló elme
diadalát hirdeti, miközben a nagy elődök művészete előtt
is tiszteleg.
Molnos Péter

Kmetty János: Csendélet kancsóval és gyümölcsökkel, 1915 körül,
magántulajdon
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Kmetty János: Csendélet szoborral, 1912 körül,
Ferenczy Múzeum, Szentendre

32 Morinyi Ödön (edmund Pick Morino) (Rév-Komárom, 1877-1958, Brüsszel)

33 Frank Frigyes (1890-1976)

Bazsarózsás csendélet
Still-life with Roses

Virágcsendélet, 1967
Still-life of Flowers, 1967

80 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Morinyi

61 x 50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Frank Frigyes 967

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 290 EUR	

n
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34 Poll Hugó (1867-1931)
n

Folyóparti táj (Nyári nap)
Landscape by the River (Summer Day)
32,5 x 49,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Poll H
Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 452 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 645 - 968 EUR	

35 K. Spányi Béla (1852-1914)
n

Ősz az erdőszélen
Autumn by the Forest
146 x 158 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Spányi B
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 806 EUR	
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36 Molnár József (1821-1899)
n

Vadászat után (Kis-tarpatak)
After Hunting
180 x 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Molnár J
Hátoldalon | Reverse: A német kiállítási vinyetta
(Deutscher Ausstellungs-Verband)
német és magyar címke a festő nevével és a címével,
a kép címével (Tájrész a Kis Tarpatak völgyből
a Kárpátokban)
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 194 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 24 194 EUR	

Molnár József festménye a Magyar Nemzeti Galéria mostani állandó kiállításán

IRODALOM | bibliography
- Szvoboda Dománszky Gabriella: Nézők és képek
Pest-Budán. A Pesti Műegylet története
és a képzőművészeti nyilvánosság kezdetei a 19.
században. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, 2016.
- Turcsányi Erzsébet: Molnár József 1821–1899.
Budapest, 1938.
- Lyka Károly: Nemzeti romantika.
Magyar művészet 1850–1867. Corvina, 1982.

számított évszázadokon keresztül. Felpenderedő
karimájából – a vízlepergető szőrborítás miatt – pohárként
lehetett inni a vadon közepén, ahogy azt a most kalapács
alá kerülő festményen is látjuk. (A Benedek Elek által
lejegyzett A fazékfedő című népmesében szöveges
folklór-emléket is találunk erre: a bűvös almából kipattanó
szépséges leány majdnem szomjan hal, mint nővérei,
mire a szemfüles királyfi „pörge kalapjának a karimáját
telemerítette, s megitatta a leányt”.)
Magyar festő német ecsettel

Tátrai hallali
A vadász puskával a vállán, elejtett rókával az övén iszik
kalapjából a Tar-patak festői vízesése előtt. Mellette
a hajtástól kifáradt kutyája lefetyeli a friss vizet, felette
a Magas-Tátra büszke bércei magasodnak.
A kalap a tradicionális vadászetikett nélkülözhetetlen
kelléke: ezt meglengetve üdvözlik egymást, illetve
gratulálnak a másik sikeres lövéséhez, de ennek az oldalára
tűzik a „töretet”, az elejtett vadra emlékeztető rituális,
leveles ágacskát. A kalap az egyetlen olyan ruhadarab
a külsejére vigyázó vadásznál, ami a hagyomány szerint
lehet zsíros, kopott, szakadt vagy „kutyarágta”, azaz
patinás. A mai napig fennmaradt rítusok mellett a fejfedő
az erdőt járó ember egyik kiemelten fontos kellékének

Molnár József európai horizontú, akadémikus képzettségű
mester, aki Bécs és Itália után a legelső hullámban,
az 1840-es évek második felében tanult a müncheni
akadémián. Felesége, a jómódú polgárcsaládból származó
Hänlein Berta is Münchenből való. A most kalapács alá
kerülő tájkép vakkeretén olvasható címkék is ezt a kettős
kötődést jelzik: a kép címe („Tájrész a Kis Tarpatak völgyből
a Kárpátokban”) és a festő Hunyadi téri lakcíme magyarul
és németül is szerepel, a 800 forintos javasolt ár mellett.
Tájfestők Pest-Budán
Molnár rövid itáliai és párizsi kitérő után Pesten telepedett
le 1852-ben. Komoly sikereket ért el a Műegylet
kiállításain nagyszabású történeti kompozícióival,
de – ahogy Lyka Károly megjegyzi – „az efféle tárgyak,
kivált a drámaiak, nem estek keze ügyébe (…). Lelki alkata

Molnár József: Halastó a lengyel Tátrában a Menguszfalvi csúcsoknál,
Magyar Nemzeti Galéria
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A Kis-Tar patak (fotó)

sem volt ilyesmire hangolva: alapjában csöndes, elvonult
életet élő, szelíd ember volt, aki akkor érezhette magát
igazán elemében, amikor szép tájak szemléletébe
merülhetett.” A Tar-patak lélegzetelállító völgyét
Csontváry tette halhatatlanná pár évtizeddel később,
de a Tátra szépségeit a 19. század közepének magyar
tájképfestői fedezték fel maguknak az 1860-as években:
Brodszky Sándor, Ligeti Antal és Molnár József. Közülük
Molnár esett egy életre szerelembe a Magas-Tátrával,
sorra alkotta itt remekműveit, 1887-es Az öt tó egyike a
Magas Tátrában című nagyszabású panorámaképét maga
a király vásárolta meg.
A Tar-patak festője
Molnár akadémikusan képzett, finoman eszményítő,
realista ecsetje számára a Tar-pataknak (németül Kolbach)
Lomnici-csúcs alatt lezúduló víztömege ideális témát
jelentett. Már 1857-es metszetsorozatában is szerepel a
motívum, de utána is jó párszor feldolgozta. Egyik lelkes
tanítványának, Mendlik Oszkárnak a visszaemlékezéseiből
tudjuk, hogy még az 1880-as években is rendszeresen járt
a Magas-Tátrába, hogy a Zerge szállóban megszállva fesse
a Tar-patak völgyét. Hunyadi téri műtermében is több
tátrai táj sorakozott. A most előkerült, nagyszabású
festmény kisméretű (32,5×21 cm) előtanulmánya, Vízesés
a Tátrában címmel már felbukkant az elmúlt évek hazai
árverésein. Most a monumentális hatású, kiforrott, végső
vadász-változat kerül kalapács alá.

Raglapok jelen képünk hátoldalán

37 Mendlik Oszkár (1871-1963)
n

Isztriai kisváros
Town in Istria
34,5 x 62,5
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Mendlik Oszkár
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR	
Becsérték: 150 000 - 240 000 Ft
Estimated price: 484 - 774 EUR	

38 Diyarbakirli Tahsin (Diyarbakir, 1875-1937, Isztambul)
n

Vitorlás a Boszporuszon, háttérben Isztambul sziluettjével
Sailing Boat on Bosporus with Istanbul in the Background
63 x 84 cm
olaj, vászon |
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tahsin
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 387 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 16 129 EUR	
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39 Vaszary János (1867-1939)
n

40 Mednyánszky László (1852-1919)
n

1848-as honvéd veteránok
1848-49, a magyar szabadságharc című köny borítójához készült rajz, 1902
Drawing for the Frontcover of the Book 1848*49 Hungarian Revolution, 1092

Kalapos fiú
Boy in a Hat

40 x 31 cm
Ceruza, vászon | Pencil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszary 902
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 380 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 226 - 1 548 EUR	
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31,5 x 27 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

1848-1849 a magyar szabadságharc története
Barang, Pallas Irod. és nyomdai Rt., 1902

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 032 EUR	
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41 Barzó Endre (1898-1953)
n

Kék domb felé, 1930-as évek első fele
Towards Blue Hill, early 1930s
60,5 x 73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barzó E BP
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 194 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 10 968 EUR	

Barzó Endre: Város (Emlékezés Budára), 1930, magántulajdon

Barzó Endre: Lovasok, 1932, magántulajdon
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42 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Tanya rügyező fákkal, 1905 körül
Farm House with Budding Trees, c. 1905
60 x 101 cm
olaj, vászon |
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 51 613 - 64 516 EUR		

IRODALOM | bibliography
- Bakó Zsuzsanna: Mednyánszky László. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, 2009.
- Mednyánszky. Szerk.: Markója Csilla. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, 2003.
- Mednyánszky László naplója (Szemelvények).
Szerk.: Brestyánszky Ilona, Budapest, 1960.
- Bálint Aladár: Mednyánszky László. In.: Nyugat
1919/9–10.

„Kalaplevéve, mély tisztelettel köszöntjük a legnagyobb
modern magyar művészt, Mednyánszky Lászlót.”
(Lyka Károly)

Mednyanszky László: Itatas a Tátrában, 1900-1905 között, magántulajdon
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Paál László: Faluvége (Faluszéle), 1871, magántulajdon

„Mednyánszky – írta halálakor Bálint Aladár a Nyugatban
– az óráról-órára, sőt percről-percre változó jelenségek
titkait fürkészte szakadatlanul. Az elsuhanó felhők
formáját, a köd, pára súlyát, tömegét, a hegy hátát
végigcirógató lombok sűrűjét átnyilazó napsugarak
fényjátékát, az árnyak nyújtózását emelte ki festményeiben még pedig döntő, irányító jelentőségre fokozva
fantáziáját e foghatatlan, illanó dolgok izgatták
a legerősebben, az ábrázolt tárgyak konstrukciója
elmosódott, háttérbe szorult e nervózus, szaggatott ütemű
piktúrában. Formái egymásba omlottak, parázsló színei
fölött ezüstös vagy tompa aranyszín füst terjengett.
Mednyánszky a hegyeket, mocsaras erdőket bújta
szüntelenül, a távolbanyúló horizont, a szélesen elterülő
napsütötte mező nyíltsága nyilván kevéssé érdekelte.
A perzselő nyár kicsattanó kövér színei helyett a kora
tavasz, nedves ősz, ködös tél tónusait vitte képeire.”

Mednyánszky László: Tanya, 1905 körül
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

visszavonult Kosztánál pedig már csak egy magyar festő
ismerte jobban a teremtett tájat: a nagy csavargó,
a természetbe panteista csodálattal belefeledkező
Mednyánszky báró!

Ahogy az egy évvel ezelőtt rekord árat elért Mednyánszkyfestmény, az Itatás a Tátrában, úgy a most kalapács alá
kerülő Tanya rügyező fákkal is a drámai zöldek és mélykék
tónusok drámai hangulatára épül.

A Tanya rügyező fákkal című kompozíciónak két közvetlen
párdarabja van az életműben. A Tanya címet viselő,
1900-as évek elején született két festmény ugyanannak
a témának eltérő felfogású, de azonos méretű feldolgozása. (Az egyik a Magyar Nemzeti Galériába található,
a másik egy rangos magángyűjteményben; a 2003-as
nagy katalógusban a 167-es és 168-as leltári szám alatt
következnek egymás után.) A széles képkivágatú téren,
a viharos sötétkék ég alatt, az egyikben sárgára aszott,
a másiknál felázott mező közepén áll a tanyaépület.
A magántulajdonban őrzött Tanyán a nádtető csíkozott
erezete tökéletesen megfelel a most kalapács alá kerülő
festményen látható absztrakt csíkokba hajló felület
hálózatának.
Az elnyúlt főépület és az apró melléképület elhelyezkedése
alapján azt is gondolhatjuk, hogy a Tanya rügyező fákkal
ugyanazt a házat ábrázolja, csak másik irányból.

Hosszan nyúlik el a kép középpontjában a tanyasi épület,
mellette düledező léckerítés, jobbra fapajta, kötélen
száradó ruhák, középen – alig látható módon – egy
magányos figura küszködik az ázott tavaszi földdel. Balra
kerítések, bokrok és egy épp virágba boruló fa kesze-kusza
vonalrengetege köti le a pásztázó tekintetet, de a
domináns folt mégiscsak a döngölt házfal szinte világító
ólomfehérje. A viharos, sötétkék fellegek alatt messzire
ragyogó fehér sáv már szinte túlvilági,
a villanyvilágításhoz szokott mai szem számára
mindenképp szokatlan, de jól ismerjük az alföldi
színhatásokkal szimbiózisban élő Koszta József képeiről ezt
a lámpásként vakító mészfal-hatást. A tanyavilágba

„Mint fenn, úgy lenn” – tanította az ezoterikus tanok
atyja, Hermész Triszmegisztosz, és ez a teozófiai
bölcsességekre fogékony báróra is igaznak bizonyult.
Nemcsak az elvont igazságok érdekelték, hanem
a csavargólelke számára fontos egyetlen valódi matéria:
a festék. Nincs a 19. századi magyar festészetben még egy
olyan tehetség, aki annyiféle szólamát tudta megszólaltatni az olajfestéknek. Ha akarta, görcsös, már-már szobrászi
csomókba rendezte, ha akarta, virtuóz könnyedséggel
lehelte a vászonra, ha kedve tartotta, lazúrosan
táncoltatta az ecsettel, ha úgy diktálta a téma, zsíros
kenőcsként terítette a festőkéssel. Malonyay Dezsőtől
tudjuk, hogy az „ecsetfülű Öreg Kutya” az alkotás lázában
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akár ujjával, körmével vagy a hálóinge szénporos
csücskével is dogozott.
A Tanya rügyező fákkal esetében Mednyánszky az
olajfesték nehéz, földközeli súlyát használta ki, mélyzengésű alaptónust adva a kép alsó rétegének, majd erre hordta
fel a kis rögökben megülő cseppeket, az ágak kusza
szőttesét, a levelek zöld csomóit és a rügyező virágok
fehér pettyeit – és mindenek előtt azt a sötétbarna
erezetet, ami a roskatag nádtető hosszanti formáját egész
absztrakt felületté varázsolja át. A néző kutató szeme,
mikor elhagyja a valós alföldi teret,
belevész a részletekbe, a puha vonalháló körbetapogatásába, abba a plasztikus, par excellence festői, nonfiguratív
felületbe, ami már az absztrakt expresszionizmus
kifejezőerejét idézi.
„Már most a piktúra – íjra naplójában 1908. augusztus
27-én – egyik feladata volna egyszerű tárgyakat (vagy
masszákat) néhány nagy tónussal karakterizálni.
(Ez modern felfogás.) A lumunisztikus felfogás ezzel
ellentétben világítási formahatásokat keres.
Az intim hatások nem luminisztikusak.
A luminisztikus hatásoknak mindig valami távolabbi
vonatkozásuk van, a beható fénysugár elosztja az
álomszerű regeszerűségüket. Azon regeszerű intim
hangulatok, amelyek meleg szürke napokon elandalító
sejtelmekbe ringatnak, megfelelnek azon állapotoknak,
amikor az ember még az általános magasabb öntudat
hatásából csak félig ébredezik. (Vor dem Sündenfall,
Zwielicht.)
A limunisztikus hatás a fájós ébredés (nach dem
Sündenfall), mikor a korlátolt földi öntudat elhomályosította ama általánosabb öntudatot, amelyet ébredésünknél
és elalvásunknál sejtünk, de amelyre földi létünk idején
sohasem ébredünk fel tökéletesen.”

43 EfZámbó István (1950-)

44 Martinszky János (1909-1949)

Szobaárvíz fűrésszel, 2009
Room Flood with Saw, 2009

Játékos formák, 1940-es évek
Playful Forms, 1940s

60,5 x 84,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: efZámbó I 2009

44 x 31,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 160 000Ft / 516 EUR	
Becsérték: 220 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 710 - 1 290 EUR	

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 209 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

n
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45 Koszta József (1861-1949)
n

Napsütötte kertben, 1930-as évek vége
Sunlit Garden, late 1930s
51,5 x 68,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 387 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 19 355 EUR	

Koszta József: Kukoricásban kapáló nő, 1930 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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46 Tihanyi Lajos (1885-1938)
n

Pont St. Michel (Párizs), 1908
angol cím
53,5 x 65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Tihanyi Lajos
A festő saját kezű felirata a vakkereten | Autograph inscription
by the painter on the stretcher: „Paris. Pont St. Michel.
Tihanyi Lajos. 1200”
A tételhez külön katalógus készült.
Kikiáltási ár: 34 000 000 Ft / 109 677 EUR	
Becsérték: 50 000 000 - 80 000 000 Ft
Estimated price: 161 290 - 258 064 EUR		

IRODALOM | bibliography
- Bajomi Lázár Endre: A Quartier Latin. Budapest, 1971.
- A magyar Párizs. Szerk.: Bajomi Lázár Endre. Budapest,
1978.
- Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. Írásai és
dokumentumok. Budapest, 2002.
- Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. A művész és
művészete. Budapest, 2004.
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Kiállítási katalógus. Szerk.: Passuth Krisztina,
Szücs György. Budapest, 2006.
- A Nyolcak. Kiállítási katalógus. Szerk.: Bardoly István,
Markója Csilla. , Pécs, 2010.
- Passuth Krisztina: Egy bohém festő Budapesten,
Berlinben és Párizsban. Budapest, 2012.
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Ritka pillanat: egy olyan mű bukkant fel közel

110 éves lappangás után, érintetlen állapotban,

A magyar fauve festészet remekműve

közvetlenül az első tulajdonos leszármazottainak
gyűjteményéből, amely nem csupán egy életmű,

egy korszak és egy festészeti irányzat szempontjából
hoz kivételes gazdagodást, de lendü etet adhat
a magyar festészet nemzetközi karrierjének is.

Tihanyi Lajos Pont St. Michel című kompozíciója
a modernizmus kultikus helyszínén született, művészi
színvonala és ala kításának bátorsága állja
a versenyt a kor legnagyobbjainak világ szerte
ünnepelt munkáival. Tökéletes témaválasztásában
a formai szépség tartalmi sokoldalúsággal
párosul, ideális „belépőt” kínálva azoknak is, akik
kívülről, a magyar festészet történetének ismerete
nélkül, de nemzetközi porondon edződött
szemmel pillantanak rá egy-egy kivételes értékű,
az „ismeretlenből” felbukkanó remekműre.
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Tihanyi Lajos Pont St. Michel című képe XIv. Lajos stílusú, faragott és aranyozott barokk keretében

A középkori eredetű, 62 méter hosszú Pont Saint-Michel
a Szajna felett átívelve a bal parti Place Saint-Michelt és
a Cité-szigetet köti össze.
Mai alakját 1857-ben, III. Naplóleon császár uralkodása idején
nyerte el. Erre utal a híd pillérein látható birodalmi jelkép
a nagy N betűvel.

A Pont Neuf, vagyis Új híd, paradox módon éppen a legöregebb
Párizs valamennyi hídja közül: 1607-es átadása óta szinte
teljesen eredeti állapotában maradt fenn.

A kezdetben lovakkal vontatott, majd sűrített levegővel hajtott
tömegközlekedési eszközöket a 19. század végétől fokozatosan
kiszorították az elektromos meghajtású, sokszor két
összekapcsolt szerelvényből álló, emeletes villamosok.
Mivel a párizsi városvezetés megtiltotta felsővezetékek
telepítését, a magánkézben lé vő közlekedési társaságok az
útba süllyesztett hálózatból táplálták a villamosok
akkumulátorait.
A Pont Saint-Michelen 1908-ban a TG jelzésű, a Montrouge-tól
a Gare de l’Este-ig közlekedő villamos haladt keresztül, Tihanyi
festményén is ez látható.

A Szajna-part könyvárusai az elmúlt századok során Párizs
jelképévé váltak. A mára nemzetközivé váló „bouquiniste”
kifejezés 1789-ben szerepelt először a francia akadémia
szótárában, de a rakparton és a hidakon árusító, használt
könyveket és kisnyomtatványokat kínáló kereskedők már több
mint egy évszázaddal korábban megjelentek. A város 1859-től
rögzítette a rájuk vonatkozó szabályokat, meghatározva az évi
bérleti díjat, a nyitvatartási időt és a jellegzetes, zöld színre
festett könyvesládák méreteit.

92

Kieselbach galéria

Az emeletes, hatalmas kerekű omnibusz, a híres, sárga színű
„double-decker” ló vontatta őse 1853-ban állt először
forgalomba Párizsban. A festményen látható benzinmotoros
emeletes busz, a Schneider Brillé P2-es modell 1906-ban indult
első útjára, de 1911-ben már ki is vonták a fogalomból,
mert borulékonynak bizonyult.

A hatalmas plakátok nem egy meglévő épület homlokzatán,
hanem egy építési területet lezáró, magas palánkon kaptak
helyet. Mögöttük a Palais de Justice, az Igazságügyi Palota
legújabb szárnyának munkálatai folynak, melyet 1907
és 1914 között építettek fel Albert Tournaire tervei szerint.

A párizsi hirdetőoszlop, a „Colonne Morris” a francia főváros
utcaképének jellegzetes szereplője.
A német találmány a 19. század hatvanas évei ben jelent meg
Párizsban. A plakátok ra specializálódó nyomdász, Gabriel
Morris röviddel később forgalomba hozta az utcai
karbantartá si eszközök tárolására is alkalmas hirdetőoszlopait,
amelyekből 1900-ban már 200 darab állt Párizs területén.

Az oszloptól jobbra a párizsi utca másik, jelképpé váló
„bútordarabja”, a nyilvános illemhely, a pissoir látható.
A város vezetősége 1830-ban állíttatta fel az első darabokat,
de igazán csak a század közepén terjedt el.
Már az első típusokat is úgy alakították ki, hogy plakátok
ráragasztásával a hirdetőoszlop funkcióját is elláthassák.
A harmincas években több mint 1200 utcai pissoir működött
Párizsban, melyek közül má ra csupán egyetlen példány maradt
mementóként.

E meglepő részlet a párizsi metró 4-es vonalának építésekor,
a Szajna alatt húzódó alagút kiásásánál alkalmazott ipari
technika tartozéka, amelynek segítségével biztosították a folyó
vizének kiszorítását, a mélyben dolgozó munkások levegőhöz
jutását és a kitermelt törmelék felszínre hozatalát.
A víz alatti munkálatok már 1906-tól folytak, de a kész
metrószakaszt csak 1910. január 9-én adták át
a nagyközönségnek.
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f

Marquet

Matisse

47 Mohy Sándor (1902-2001)
n

48 Bornemisza Géza (1884-1966)
n

Napraforgós csendélet
Still-life of Sunflowers
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Műtermi csendélet muskátlival
Studio Still-life with Geraniums

50 x 43 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MO
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Mohy pinxit

51 x 60,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza

Kikiáltási ár: 100 000 Ft / 323 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 645 - 968 EUR	

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 591 EUR	
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49 Ismeretlen magyar festő 1900-as évek eleje
n

Nagybányai domboldal boglyákkal
Nagybánya Landscape with Hay Stacks, early 1900s
80 x 110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 613 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 226 EUR	

Ferenczy Károly: Dombtetőn, 1901, Magyar Nemzeti Galéria
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50 Mednyánszky László (1852-1919)

51 Neogrády Antal (1861-1942)

Vadászház az erdőszélen
Hunter’s Cottage in the Forest

Erdei találka (Randevú), 1910 körül
Rendezvous in the Forest, c. 1910

28 x 37 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

100 x 150 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády A

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 516 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR	

n
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52 Mészöly Géza (1844-1887)
n

Balatonpart (A fehér vitorla), 1874
At Lake Balaton (The White Sail), 1874
29,5 x 56 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra középen | Signed right centre: Mészöly G 874
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 51 613 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Szinyei Merse Anna: Mészöly Géza. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, 2015.
- Rajnai Miklós: Mészöly Géza 1844–1887. Művelt Nép,
1953.
- Malonyay Dezső: Mészöly Géza. In.: Művészet 1903/5.,
289–298.
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Közelben egy fehér vitorla
Régi földbirtokos család sarjaként és Petőfi szellemi
utódaként Mészöly Géza magától értetődő módol látta
meg a napfényjárta magyar vidékben a hétköznapi
romantikát. Finom ecsetkezelésének puha takarójába
burkolta a szeretett tájat, a vízparton sereglő falusi
figurákat, a révben veszteglő komp ragyogóan fehér
háromszögvitorla-vásznát és az alacsonyan ülő, széles
horizontot. Fatáblára festett, intim méretű kabinett-kép
(Mészöly kedvenc műfaja!), oldott, érzékeny realizmussal
előadva, értő kézzel váltogatva egymással a vékony és az
egyetlen szőrszálból állót ecsetet.
A magyar Corot
„A hatvanas években [=1860-as] mostoha idő járt még itt
Pesten a magyar művészekre, nem volt műpártoló
közönség, így tehát művészetünk se lehetett. Néhány
elszánt tehetség – Barabás, Than, Lotz, Orlay, Ligeti –
küszködött, hogy magyar művészetet teremtsenek s
egy-két vagyonosabb mágnás veregette a pesti piktorok
vállát” – kezdi Malonyay Dezső, a művészettörténet nagy
mesélője Mészöly Gézáról szóló esszéjét. A Markó
Károlyokat másoló tehetséges ifjú a jogi pályát hagyta el

Mészöly Géza: A Balaton öble az akarattyai partokkal, 1885,
Magyar Nemzeti Galéria
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(Ligeti Antal biztatására), hogy kitanulja a bécsi akadémián
a tájfestészet csínját-bínját. A Barbizonból induló, realista
hangon megszólaló, mégis lírai és érzékeny, intim
hangulatú tájképfestészet legragyogóbb kelet-európai
képviselőjeként komoly sikereket ért el a nemzetközi
műkereskedelemben. Képeinek kvalitása igazán meggyőző
volt: Dublinban és Párizsban is megesett, hogy nyilvánosan kiállított magángyűjtemények féltett Corot-festményeiről derült ki, hogy a kevésbé ismert magyar kolléga
tájképeiről van szó, csak valaki Corot (más esetben Troyon)
hamis aláírásával próbálta feljebb tornászni az árakat.

Tájat, a király vásárolta meg s ezzel nyerte el
a Képzőművészeti Társulat nagy díját 1883-ban. Bőven
vásárolt tőle Zichy Jenő gróf és – úgy tudjuk – Zichy Jenő
gróf figyelmeztette rá akkori trónörökösünket, Rezső
királyfit is, aki szintén megvette néhány munkáját, s ezek
részint a királyi palotában, részint a gödöllői kastélyban
vannak elhelyezve. Több ízben volt Zichy Jenő gróf
vendége a szent-iványi kastélyban; legnagyobb figurális
képét, egy vadászati csoportot, a grófnak festette.
Számos műve vándorolt Amerikába.”
Ritka gyöngyszem

A Balaton első festője
Mészöly lelkesedett a Balatonként („annyi itt a festői kincs,
hogy évtizedeken át lehetne munkát találni”), szinte
minden évben visszajárt. Malonyay jóvoltából első kézből
értesültünk arról, hogy mi történt Mészöllyel a Balatoni
komp születésének évében: „Trefort Ágoston, néhai
közoktatási miniszterünk megbízta 1874-ben, festene
valamit a Nemzeti Múzeumnak: ez a képe ábrázolja
a Balatoni Halásztanyát, hátterében a tihanyi hegyekkel.
A kép országszerte feltűnést keltett s már ezután őt
tekintették a magyar tájképfestés megalapítójának, első
nagymesterének. Egy szintén balatoni képét, a Balatoni

A korosodó, sikeres Mészöly visszajárt kedvenc
helyszíneire, például megfestette A balatoni fürdőházat
még egyszer 1885-ban (Herman Ottó Múzeum), valamint
a Balatoni komp című kompozícióját 1880-ban, amit
a Magyar Nemzeti Galéria őriz. Ennek a kései, nagy
méretű, vászonra készült tájfestménynek a frissebb, élőbb,
első változata az a kimagasló minőségű kabinet-kép, ami
most került vissza másfél évszázados külföldi távollétből.
Elsőrangú klasszikus balatoni táj, az életmű egyik ritka
gyöngyszeme!

53 Fenyő György (1906-?)
n

54 Emőd Aurél (1897-1958)
n

Párizsi műterem Van Gogh portréval
Studio in Paris with the Portrait of Van Gogh
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Párizsi kávéházban, 1930-as évek
Cafe in Paris, 1930s

60 x 80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

80 x 90 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Emőd

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 5 806 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 032 EUR	
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55 Csók István (1865-1961)
n

Műteremsarok, 1926
Studio Corner, 1926
80 x 104 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I BP 1926
A kép vakrámáján a Carnegie Institute és a Nemzeti Szalon kiállítási cédulája.
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 48 387 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Koller-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 30th International Exhibition of Paintings from Carnegie
Institute. Pittsburgh, City Art Museum, 1932. (Kat. 295.
Studio Corner)

Kiállítási cimkék a kép hátoldalán

Csók István: Műteremsarok, 1905, Magyar Nemzeti Galéria
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Csók István: Műteremsarok (Festő és modellje), magántulajdon

Az életmű szimbóluma
Vannak festmények, amelyek sok évtizedes történetük
során szinte védjegyként forrtak össze alkotóik életművével. Szinyei Majálisa, Kernstok Lovasok a vízparton című
képe, vagy Ferenczy Károly Októbere olyan ikonikus
remekművek, amelyek izgalmas történetük és elsöprő
sikerük révén magukba sűrítik alkotójuk egyéniségét,
pályáját és egész munkásságát. Csók István életművében
a Műteremsarok vívta ki ezt a rangot: legismertebb,
legnépszerűbb és egyben legjellegzetesebb alkotása,
amelyre a kortárs kritika és az utókor egyöntetűen a pálya
egyik csúcsaként tekintett. A kép korabeli sikereit jól
mutatja, hogy a témát Csók több példányban, számos
változatban feldolgozta, sőt – mint a most bemutatott
festmény is bizonyítja – a kompozíció tömörítésével
tovább is fejlesztette az eredeti invenciót.
Párizs és a modern impulzus
A Műteremsarok első változata Csók István párizsi
tartózkodásának idején, életének talán legharmonikusabb
korszakában született. „Ilyen lehetett az ótestamentum
hét kövér esztendeje.” – kezdte nosztalgikus visszaemlékezését az 1903-tól 1910-ig tartó időszakra utalva az
idősödő festő. „A világ kultúrközpontjában élhettem.
Házaséletem a legideálisabb, barátaim a leghűségesebbek.
Lelkem felfrissülhetett a nagyszerű impressziókon,
melyeket csak Párizs és környéke nyújthat egyedül

a világon és ami fő, anyagi gondoktól mentesen
fordíthattam minden energiámat olyan képek festésére,
melyek egyéniségemmel teljes összhangban vannak.”
Csók – fiatal feleségével, képeinek, így a most vizsgált
alkotásnak is ihlető modelljével – szépen berendezett,
műtermes lakásban lakott a Szajna bal partján, közvetlenül
a Luxemburg-kert mellett. Megérkezésük után szinte
azonnal belekezdett a Műteremsarok megfestésébe, amely
tökéletes illusztrációja a francia fővárosban meglelt
mámoros, inspiráló hangulatnak: „Künn zúzmarás hideg,
benn kékelő homály.” – olvashatjuk a már idézett
emlékezés lapjain. „A kandalló fel-fellobbanó lángja
rózsaszínbe füröszt bútort, függönyt, szőnyeget és egy
nagy, felfeszített vásznat, melyre máris fel van vázolva az
új kép, a Műteremsarok két alakja.”
A festmény megszületésének körülményeire szerencsére
egy fiatalabb kortárs, Márffy Ödön is jól emlékezett,
mikor közel ötven év távolából pályájának induló éveire
visszatekintett:
„Nem tudom, Csókkal, hogy találkoztam. Ő akkor le akart
telepedni Párizsban és én ígértem, hogy mindent
megmutatok neki. Másnap elmentünk a Luxembourgba,
a Caillebotte-terembe vezettem, itt voltak a teljesen
befutott impresszionisták. (…) A bejárattal szemben Manet
Olympiája, aztán Degas, Monet, Sisley, Pisarro, Raffaelli és
a többiek és egy Cézanne. (…) Ide vittem Csókot. 1904
vagy 5-ben. Ő Nagybányán dolgozott, műtermi piktúrát.
Azt mondja: »Hát tudod, kérlek, ha egy zsűri tag vagyok,
mind elutasítanám.« – Hát most mit csináljak vele?

Én mindent odaadtam volna ezekért. Vollardhoz vittem.
Morózus, szakállas alak, de engem megszeretett.
Bemutattam Csókot. »Akar ez az úr képet vásárolni?« –
kérdezte. – Talán – feleltem bizonytalanul. Erre vette
a kulcsot és 8 szoba raktáron átvezetett. Rouault, Matisse
stb., mutatta a képeket. De nem tetszett Csóknak semmi.
Láttam, nincs mit csinálni vele. Hát elbúcsúztam.
Egy hónapra rá meghívott karácsonyra Füleppel együtt.
Műtermében nagy aktos kép, erősen renoiros. Mondom,
egészen jó renoiros kép. Ő: »Igazad van, Dönke, ezek nagy
legények!« – Ebből láttam, hogy titokban visszajárogathat
a Luxembourgba.”
A bizonyító erejű kép a Műteremsarok első, 1904-ben
festett változata volt, amellyel Csók örökre eljegyezte
magát a modern francia piktúra legfestőibb irányzataival.
A lemondás erénye
Csók István a 20. századi magyar festők azon ritka
csoportjába tartozik, akik csaknem egy egész életművön
keresztül meg tudták őrizni alkotókedvük kezdeti erejét,
s a teljes ívet befutó művészi karrier valamennyi állomásán
képesek maradtak igazi remekműveket is alkotni.
Újabb és újabb csúcspontokat élt meg folyamatossá váló,
évtizedeken át tartó „másodvirágzása” során.
Titka minden bizonnyal emberi karakterében rejlett: abban
a képességben, hogy töretlen optimizmusát
és életszeretetét minden művén sugárzó világnézetté
tudta nemesíteni.

Csók István: Műteremsarok, 1910-es évek, Kovács Gábor gyűjteménye

Fontos, művészetében gyakran kamatoztatott tulajdonsága volt az is, hogy mindig volt ereje korábbi kompozícióinak továbbfejlesztésére, tökéletesítésére.
Ez történt a Műteremsarokkal is, amelynek redukciójával
sikerrel küszöbölte ki az eredeti verzió buktatóit.
Az első változaton ugyanis a festő tükörből feltáruló
önarcképét és a díványon heverő, erős rövidülésben
megfestett nőalakot az egységesítő világítás ellenére sem
sikerült teljesen összefogni: a bonyolult, szélesen elnyúló
kompozíció két részre esik, festőre és modelljére.
Csók egyik korai monográfusa, Farkas Zoltán éppen ebből
kiindulva ajánlott egy kísérletet olvasóinak: „… takarjuk le
a kép egy részét, márpedig a tükörben látható Csókot,
s akkor az akt minden figyelmet magára vonva, sokkal
hatásosabb az egész festménynél.” Szinte biztosak
lehetünk benne, hogy ezt a próbát végezte el maga az
alkotó is, s nem félt levonni a tanulságokat sem:
a Műteremsarok későbbi változatairól szinte minden
alkalommal elhagyta saját önarcképét, s helyére pazar
virágcsokrokat illesztett.
Egy érzéki remekmű
A most aukcióra kerülő, évtizedeken át a neves Kollergyűjteményt gazdagító Műteremsarok a magyar festészet
franciás vonalának egyik legelragadóbb emléke. Igazi
örömfestészet, amely elsősorban finom erotikájával,
tobzódó formai gazdagságával, virtuóz felület- és
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színkezelésével nyűgözi le nézőjét. Csók a szűk képtérrel és
a jobbról feltűnő, elhúzott drapériával a bepillantás
élményét, a titok feltárulásának izgalmát ígéri, amelyet
a buja akt érzéki formáival, rafinált beállításával és kihívó
pillantásával fokoz tovább. Vérbeli festőként a vágy
célpontját olyan gazdagon „párnázza” körül puhán elomló
motívumaival, hogy a néző elsőre szinte elveszti
tájékozódó képességét és elszakadva a tárgyi valóságtól,
„csupán” a tiszta, jelentés nélküli festői formák bódító
özönét fogadja be. A mintás porcelán váza, a sokszínű
virágcsokor és a képteret lezáró, hímzett kárpit látványa
vibráló közeget teremt, amelyből kiragyog az ágyon fekvő
női test lágy formákkal megfogalmazott alakja.
A képfelszín ennyire intenzív megmozgatása, a végletekig
fokozott dekorativitás és a bársonyosan puha faktúra
Vuillard és Renoir érzéki festészetét idézi, s jól mutatja,
hogy a negyvenes éveibe lépő magyar festő 1904 körül
életre szóló inspirációt szerzett a párizsi múzeumok és
műkereskedések modern festményeit tanulmányozva.
A most bemutatott Műteremsarok különleges erénye,
hogy tökéletes állapotban vészelte át a születése óta eltelt
kilenc évtizedet. Színeinek eleven ragyogása, az érintetlen
felület hamvas fénye olyan többlet értéket jelent, amelyet
a történelmi megrázkódtatások, a műtárgyállomány
mostoha sorsa miatt sajnos a legtöbb magyar festmény
esetében hiába keresünk.
Molnos Péter

56 Molnár C Pál (1894-1981)

57 Scheiber Hugó (1873-1950)

Nyári Balatonpart
Lake Balaton in the Summer

Art deco kalapos nő, 1930-as évek
Woman in an Art Deco Hat, 1930s

24,5 x 33,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

58,5 x 46,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Scheiber H

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 645 - 968 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 9 032 EUR	

n
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58 Berény Róbert (1887-1953)
n

Mediterrán táj, 1907 körül
Mediterranian Landscape, c. 1907
62 x 77,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: R Berény
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 20 968 - 30 645 EUR	

Pór Bertalan és Berény Róbert Nizzában 1907 tavaszán. ferrotípia
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Pór Bertalan és Berény Róbert képeslapja Nizzából.1907

Berény Róbert édesanyjával és testvérével 1907 nyarán

BŐVÜLŐ FAUVE REPERTOÁR
Néhány évtizeddel ezelőtt komoly gondot okozott volna
Berény Róbert fauve periódusát méltó módon bemutatni
akár egy hazai kamarakiállításon is. Éppen tíz évvel ezelőtt
még a most kalapács alá kerülő festmény „párdarabjának”
előkerülésekor is csak azt írhattam a Kieselbach Galéria
aukciós katalógusába, hogy „1906 után és 1909 előtt
készült tájképeit nem ismerjük, csupán az egykorú
sajtókritikák és a kiállítási katalógusokban szereplő címek
alapján tudjuk, hogy festett tájképeket is ebben az
időszakban.”
Azóta, s tíz évvel a Nemzeti Galériában rendezett Magayar
Vadak című kiállításunk óta annyi mű bukkant fel, hogy
nem csupán hazai tárlatokon, de rangos külhoni
kiállításokon is alkalmunk volt gazdagon reprezentálni
Berény fauve korszakát. A most előkerült festmény
azonban nem csupán Berény fauve korszakával
kapcsolatos ismereteinket, s ezen belül ritka tájképeinek
számát gyarapítja, de egy olyan kép felbukkanásának
örülhetünk, amelyről korábban semmit sem tudtunk.
Tárgyalt művünk a fent említett „párdarabbal”,
a Mediterrán táj című festménnyel egy időben, ugyanazon
a helyszínen készült. Erre utal nem csupán a tájelemek és
a – némi nézőpont eltéréssel – rögzített látvány
azonossága, de a vászon sajátos típusának egyezése is,

amely eltér Berény Párizsban készült olaj-vászon képeinek
hordozóanyagától, s nagy valószínűséggel Olaszországban
szerezhette be a festőalapanyagot. A szignóhasználat is
kísértetiesen hasonló, ugyanúgy felbukkan halványan az
1906 végétől használt BR-jelzés és a fekete tussal írt R.
Berény-szignó is, mely az 1906-1907 körül, külföldön
készült festményein előforduló jelzésekkel mutat
rokonságot. Ezekben a technikai aspektusokban tehát
egyezéseket, vagy legalább hasonlóságot mutat a két
festmény, de a most előkerült mű több szempontból mégis
nagy meglepetést okoz az életmű megítélését illetően.
Ezekről később ejtek szót.

BERÉNY ITÁLIÁBAN
Az agavékkal tűzdelt, jellegzetesen mediterrán táj arról
árulkodik, hogy tárgyalt művünk valahol a Földközi-tenger
vidékén, minden bizonnyal még a tájat okkerszínre
perzselő, tikkasztó nyári napok előtt került ki Berény
ecsetje alól.
1905 és 1911 között a fiatal művész idejének nagy részét
Párizsban töltötte. Nyaranta hazautazott szüleihez
Budapestre és vakációi alkalmával Tahitótfalun is
rendszeresen megfordult, azonban Franciaországon belüli
mozgásáról viszonylag kevés adat maradt fenn. Biztosan

Berény Róbert Mediterrán táj című képe előtt a Kunstforumban rendezett
DIE ACHT - A NYOLCAK című kiállításon 2012-ben. Háttal Rockenbauer Zoltán
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tudjuk, hogy Monaco-ban megfordult többször is, hiszen
évekkel ezelőtt épp a Kieselbach Galéria árverésén ért el
magas leütési árat az 1905 decemberében festett
Monaco-i házak című festménye és a korábban
lappangónak hitt, az 1907-es Salon des Indépendants
kiállításon debütáló két Monaco-i tengerpartot ábrázoló
olajképe közül szintén előkerült nemrégiben az egyik.
Berény a Mediterráneum más vidékein is megfordult
ekkoriban. Az első világháború előtt legalább három ízben
járt Olaszországban. Legtöbbet 1913-as itáliai nászútjáról
tudunk, ahol felesége visszaemlékezései szerint férje
„rengeteget dolgozott”, mégis csupán néhány mű,
egy Taorminában készült pasztellje, a Nemzeti Galériában
őrzött Capri táj című nagyméretű vászna és egy
pásztorfiút ábrázoló kartonja maradt hírmondóul,
amely szintén az aukciósháznál cserélt gazdát több mint
egy évtizede. E két Caprin készült festmény a Nyolcak
utolsó, 1912-es kiállításán bemutatott expresszív
Berény-művek, valamint az 1913-as Bartók-portré
stílusával mutat rokonságot, míg tárgyalt tájképünk
a festő öt-hat évvel korábbi, fauve-os alkotásaihoz áll
közelebb. Berény valóban, ekkoriban is megfordult
mediterrán tájakon. A már említett két, Monaco
tengerpartján festett vedutája és egy másik, szintén
a Salon des Indépendants-on bemutatott – egyelőre
azonosítatlan – tájképe még 1907 tavasza előtt készült,

Berény Róbert: Mediterrán táj.1907, magántulajdon

Berény Róbert: Capri. 1913

hiszen a kiállítás március 24.-én nyílt. Kevés az esély arra,
hogy képünket is még március előtt, valahol Monaco
környékén festette az akkor mindössze húsz esztendős
Berény, de szinte biztosra vehető egy másik mediterrán
helyszín, s egy csupán néhány héttel, vagy hónappal
későbbi időpont.
1907 tavaszán, a párizsi Salon des Indépendants tárlatán
Berény első alkalommal mutatkozott be a fauve-ok,
a vadak termében, Matisse-szal és francia festőtársaival
közösen. A csoport névadója, Louis Vauxcelles ekkor
aggadta Berényre az apprenti fauve-, azaz fauve tanonc
jelzőt a kiállításról szóló kritikájában, valószínűleg
pimaszul ifjú korára célozva.
A fauve-okkal való debütálást követően későbbi
Nyolcak-béli festőtársával, Pór Bertalannal, – ki ekkor
éppen Berény párizsi műtermében vendégeskedett –,
több hónapra Itáliába utazott a festő. Tájképünk nagy
valószínűséggel ezen a tanulmányúton született.
A nemrégiben Pór Bertalan leszármazottainál megismert
korabeli levelek és egyéb dokumentumok alapján ma már
jóval többet tudunk a két festő közös Grand Tour-járól.
Pór útiköltségét az Országos Magyar Izraelita Közalap
bizottságának 2000 koronás utazási ösztöndíja fedezte,
Berényt viszont tehetős tőzsdeügynök édesapja támogatta
hazulról, s ennek köszönhetően néha kifejezetten luxus
körülményeket élvezhettek útjuk során.

Berény Róbert: Napközelben-Parafrázis. 1911.

1907 március 21-én egy utcai fényképész Nizzában kettős
fotóportrét készített róluk ferrotípia lemezre, mely egy
levelezőlapba applikálva érkezett Pollacsik Mórhoz,
Pór édesapjához, hírül adva, hogy másnap Genova felé
veszik az irányt, ahonnan Milánó érintésével Firenzébe
utaznak. Toszkána fővárosába április 8-án érkeztek, ahol
hosszabb ideig maradtak. Meghatározó élmény volt
számukra a reneszánsz nagymesterekkel való találkozás.
Erre így emlékezett később Pór: „1907-ben jártam első
ízben Olaszországban. Így utólag nem is lehet elmondani,
hogy milyen hatással volt rám Ghirlandaio, Giotto, Raffael
és Michelangeló művészete. Ezek a nagy mesterek olyan
hatást tettek rám és a velem utazó Berény Róbertre, hogy
bármilyen nevetségesen hangzik, az egykori nagy olasz
mesterek mintájára mi is hosszú szakállt növesztettünk”.
A már említett nizzai fénykép, illetve Berény 1907 elején
szakállas barátjáról festett, az Independents-on is
bemutatott arcképe azt bizonyítja, hogy Pór emlékezetét
megcsalták a hosszú évek, hiszen Olaszországba már
szakállasan érkeztek.
Április 26-án Rómából írtak újra az otthoniaknak,
majd a festői fekvésű Hotel Brügnerben szálltak meg
Nápoly belvárosában, ahonnan kiindulva felfedezték az
öböl szépségeit, köztük Pompeii látnivalóit és persze Capri
szigetére is átruccantak.
Tárgyalt képünk nagy valószínűséggel e dél-itáliai

tartózkodás alatt született, legalábbis a növényzetből és
a terepviszonyokból ítélve erre lehet következtetni.
Berény maga egy későbbi visszaemlékezésében, Pór 70.
születésnapján szintén említést tett az itáliai útról: „[…]
Így hát átvitatkoztuk magunkat Itálián is. Velencétől le
Capriig, ott azután, azt hiszem az érveink elfogytak,
de biztosan emlékszem, hogy a pénzünk is.” A korabeli
dokumentumokat figyelembe véve, Velencébe valószínűleg
már csak a visszaút során érkeztek – itt készült Pór
egyetlen ismert képe az út során. Pénz hiányában tehát
kénytelenek voltak hazatérni. Pór testvéréhez, Károlyhoz
utaztak Szepesmerényre, ahonnan Berény csak július
közepén indult fel Budapestre, szüleihez.
Egy már augusztusban készült fényképfelvételen még
szintén szakállasan látható, de ősszel Párizsba visszatérve
valószínűleg levágatta azt, hiszen az év vége felé k
észült Cilinderes önarcképén már borotvált ábrázattal
jelenik meg.
A VÖRÖS LÓ MOTÍVUMA ÉS EGYÉB STILÁRIS ÍNYENCSÉGEK
Berény tájképe szervesen illeszthető a kor legprogresszívebb stílusirányzatának, a fauvizmus francia képviselőinek
hasonló témájú – és hangsúlyozni érdemes: ugyanebben
az időszakban készült – képei közé, analógiákat is szép
számmal találhatunk Derain, Friesz, vagy akár Matisse

Berény Róbert: Labdázók. 1907-1908

azonos évben, illetve akörül festett művei sorában.
Ami esetünkben, a már említett, korábban felbukkant
párdarabhoz képest is különös meglepetést okoz,
az a fokozott expresszív hangvétel, mely leginkább
a durvább, spontánabb, s vehemensebben odavetett és
éppen ezért eruptívabb hatást elérő ecsetkezelésnek
köszönhető. A tájelemek és a növényzet méginkább
stilizáltabb, leegyszerűsítettebb ábrázolása, az erővonalak
mentén suhanó szikár, lendületes ecsetvonások rendkívül
energikus képegységet teremtenek.
Berény ezt a finom feszültséget is fokozni tudja.
A vibráló, mozgásban lévő táj dinamikájának
ellenpontjaként, vagy éppen annak erősségét fokozva, egy
az aranymetszési pontba jól elhelyezett vörös folt vonzza
magára
a tekintetet. A délutáni napsütés fényében cinóber izzású
vörös ló motívumával valóságos metafizikus jelenetté
varázsolja a tájképet. A nyugodtan legelésző hátas csak
színében izzik, nem nyargal, nem ugrál, szinte teljesen
mozdulatlan. Körülötte azonban minden mozogni látszik,
vibrál, kavarog, ideges gyors ecsetpászmák jelzik
a növényzetet is, és szinte zubog a kék ég a zordan
tornyosuló lila sziklák, a rózsaszínben tündöklő rét felett.
E szellemesen elhelyezett vörös motívum nélkül a táj,
s főleg a kompozíció egyhangúbb, laposabb lenne,

Berény Róbert: Monaco-i part.1906
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de e viszonyítási pontként is működő tüzes folt
teljességgel megváltoztatja a mű hangvételét.
Ez a módszer, azaz egy hangsúlyos vörös motívum tájba
helyezése Berény festészetében éppen ezekben az években
több esetben is tetten érhető. Legközelebbi analógiája az
amerikai magántulajdonban lévő, 1907-1908 körül festett
Vörösruhás nő a fűben című képe és az ugyanakkor készült
Labdázók, mely szintén a Kieselbach Galériában bukkant
fel lassan másfél évtizede. Jóval később, 1911-ben festette
korszakos főművét a ma még lappangó Sziluettes
kompozíciót, melyet csak fekete-fehér reprodukciójáról
ismerünk, de a korabeli laptudósításokból kiderül, hogy
a kompozíció hátterében elhelyezett végletekig stilizált,
villámszerűen megnyúlt lépő figura szintén extrém
cinóberes izzásában vonzotta magára a tekintetet, ahogy
a nemrégiben szintén a Kieselbach Galériában árverezett
Napközelben (Parafrázis) című 1911-es festménye
esetében is a vörösre festett meztelen zuhanó férfialak
határozza meg a kompozíciót.
A zöld-vörös komplementerre építő kompozíciós megoldás
par excellence fauve sémát követ, s legismertebb mesterei,
Derain, Vlaminck és Matisse egyidős művein is sűrűn
találkozunk hasonlóval. A fauve-ok kortársai, a német
expresszionisták körében is gyakran előfordul ez
a megoldás, sőt például Franz Marc festészetében több

motívumában is hasonló művet találni. Ám az ő vörös
lovas képei nem Berényével egy időben születtek, sőt nem
is előtte, hanem 4-5 évvel később, tehát a német festő
hatása esetünkben teljességgel kizárható, pusztán analógiáról beszélhetünk, de mint más festményeinél is
tapasztalható, Berény bizonyos értelemben megelőzte
ismertebb külhoni pályatársait.
Érdekes még megfigyelni, hogy Berény e korszakában
zőmmel kartonra festett képeihez képest ebben az esetben
a vászon hordozó milyen eltérő felületi megoldásokat
indukál, s szinte a temperás szárazságúnak tűnő,
ugyanakkor igen zsírozsan, sokszor feltűnően vaskosan,
plasztikusan odahelyezett színfoltok mégis mennyire
intezíven izzanak. Ezt az érzéki tapasztalatot szerencsére
az okosan megválasztott matt lakk használata sem
csorbítja, sőt fokozza.
Mint oly sok Berény mű esetében, ezen a képén is szívesen
legelteti szemét az ember, ízlelgetve a színek és a festői
felület artisztikus megoldásit. Kinek legmagasabb licitjére
most a kalapács koppan, olyan művel gyarapíthatja
kollekcióját, amely nem csupán magángyűjteményeknek
lehet féltve őrzött drága darabja, de rangos múzeumok
állandó kiállításán is megállná a helyét.
Barki Gergely

59 Nagy István (1873-1937)

60 Mednyánszky László (1852-1919)

Kisfiú, 1930
angol cím

Fiatal kalapos fiú (Tót legény)
angol cím

29 x 42 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra középen | Signed right in the middle: Nagy István 1930 IV. 12

32 x 24,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 340 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 097 - 1 613 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 742 EUR	
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61 Lotz Károly (1833-1904)
n

Vénusz (Kornélia)
Venus ( Kornélia)
65 x 25 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 484 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 355 - 29 032 EUR	

Vénusz (Kornélia)
“Még senkinek nem jutott eszébe egyszerre kiállítani Lotz Károly fennmaradt Kornélia-portréit, pedig biztos,
hogy egy összetett, rendkívül érzelemgazdag kapcsolat vallomásaiként is értelmezhetőek lennének.
A különböző allegorikus alakokban feltűnő Kornélia egyben a századforduló nőideálját is megtestesíti a képeken:
hol csábító, hol szűziesen ártatlan, hol közönyösen elutasító. Nem tudható, hogy a képeken is nyilvánvaló érzéki
vonzódáshoz festő és modellje között társult-e bármifajta testi kapcsolat. Annyi bizonyos, hogy Lotznak bőven
volt alkalma ruhátlanul látni Kornéliát a műtermében.”
részlet Nyáry Krisztián Festői szerelmek című könyvéből

Jelen képünk kerettel

Lotz Károly: Fürdő nő, 1901,
Magyar Nemzeti Galéria
130
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Lotz Károly: Fürdő nő című festménye a Magyar Nemzeti Galéria
állandó kiállításán

63 Réth Alfréd (1884-1966)
n

62 Balázs János (1905-1977)

Francia kisváros (Saint Malo) 1916
French Town (Sain Malo), 1916

n

Házak a domboldalon
Houses on the Hill
54 x 54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balázs
Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 355
Becsérték: 600 000 - 850 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 742 EUR	
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34,5 x 26,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1916 Réth
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 839 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a család tulajdonában

64 Faragó Endre (1901-1943 körül)
n

Városligeti mulatság, 1931 körül
Amusement in the City Park, c. 1931
100 x 79 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 742 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 9 032 EUR	

Faragó Endre: Játszótér, 1931, magántulajdon
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Faragó Endre
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Kilátás a Radnai villa nagyszalonjából az emeleti előszobába

A Cimbalom utcai Radnai-villa 1938-ban épült Polacsek György tervei alapján
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Dr. Radnai Béla az 1950-es években

Radnai Béláné Németh Erzsébet az 1940-es években

Képek a Cimbalom utcából

mennyiségi szempontból a Gresham-asztal köré
csoportosulók alkotásai adták, de ezt szélesebb alapra
helyezi a csoporthoz nem tartozó művészek alkotásainak
sora. Elég csupán Derkovits – a fénykorban egyedülálló
együttest alkotó – műveinek „tömegére”, vagy Barcsayra,
Nagy Istvánra, Tóth Menyhértre, a korábbi generációból
pedig Mednyánszky, Rippl-Rónai és Koszta egy-egy képére
gondolnunk. Ráadásul Radnai kortársaihoz mérten
szokatlan étvággyal vásárolt a szobrok, s még inkább
a grafikák világából is.
A kollekció festményanyagában egykor egyértelműen Egry
József művészete dominált. Művei számszerűen és
kvalitásuk tekintetében is kiemelkedő együttest alkottak:
a fénykorban több mint hatvan elsőrangú mű képviselte
az életművet, köztük olyan muzeális rangú remekművek,
mint a Magyar Nemzeti Galériába került Keresztelő Szent
János, vagy éppen az egész pálya egyik legelemeltebb,
legihletettebb darabja, a most aukcióra kerülő Ezüstkapu.
Az 1935-ben készült, s feltehetően már a műteremből
vagy a a Tamás Galéria 1936-os Egry-kiállításáról
megszerzett kompozíció mindvégig a Cimbalom utcai
Radnai-villa legendás Egry-falának egyik ékessége volt.
Különleges, éteri hangulatú alkotás, melyet látva nem
csodálkozhatunk azon, hogy az Egry-anyagot megtizedelő
ötvenes és hatvanas éveket követően is a helyén maradt,
s a család mindvégig állhatatosan őrizte.
A gyűjtemény egészét átszőtte Szőnyi életigenlő
művészete: nem volt olyan szoba a villában, ahol ne lett
volna néhány olaj, vagy temperaképe, s egy-két
színpompás akvarellje. Radnai számos monumentális
méretű kompozíciót szerzett meg a festőtől: az 1937-es
Lóúsztatás és az egy évvel később készült Tehenet vezető
nő, valamint a megszületése után közel nyolc évtizeddel

Magyarországon, a két világháború közötti polgári
műgyűjtés korszakában senki sem hozott létre olyan
jelentős kollekciót, mint a magyar gyorsírás legnagyobb
alakja, Radnai Béla. Akadtak nála nagyobb hatású gyűjtők,
de a végeredményt, a válogatás kvalitását és nagyságát
tekintve egyértelműen kimagaslott kortársai közül. Radnai
kezdetben igazi rejtőzködő volt: csendben, szerényen
építkezett, nevét általában nem íratta alá birtokolt
képeinek könyvekben megjelent reprodukciói alá,
gyűjteményét nem publikáltatta művészeti folyóiratokban.
Csak figyelt, választott, majd vett és vett. Sokat, jót és még
jobbat. A kollekció anyagi alapját az teremtette meg, hogy
1930-ban, mikor kötelező tantárggyá vált a gyorsírás, az
általa írt tankönyvet fogadták el hivatalos tananyagként.
Egy csapásra dőlt hozzá a pénz, ráadásul az általa alapított
iskola is rendkívül népszerűvé vált. Szerencséjére egy rövid,
kihagyhatatlan tévút, a látványos kommersz festmények
irányába tett pár lépés után hamar rátalált az igazi
értékekre és néhány jó szemű segítőre. A kevéssé ismert,
de a harmincas évek folyamán rendkívül nagy hatást
gyakorló műkereskedő, Rados Ernő hívta fel a figyelmét
a kortárs festészet értékeire, elsősorban a Gresham kör
művészeinek munkáira. Egy csapásra megigézte őt Szőnyi,
Bernáth és Egry művészete, s az elkövetkező évek során
elsőrangú remekművek sorát vásárolta műtermeikből.
Bár jelentőségét jól mutatja, hogy a művészcsoport egyik
legelhivatottabb támogatójaként az ő fényképe is rákerült
a legendás Gresham-tablóra, de Radnai – gyűjtőtársaival
ellentétben – egyáltalán nem zárkózott be, szélesebb
palettáról válogatta kollekciójának darabjait. A műtárgyanyag gerincét természetesen mind minőségi, mind

A Radnai villa nagyszalonja Szőnyi István, Derkovits Gyula és Nagy István képeivel

A Cimbalom utcai Radnai-villa 1938-ban épült Polacsek György tervei alapján
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A Radnai villa nagyszalonja a nyitott grafikai tárolóval
A Radnai villa nagyszalonjának hosszú fala Egry József képeivel

A Gresham kör tablója

most árverésre kerülő, varázslatos színvilágával és lágyan hullámzó formáival időtlen harmóniát sugárzó Legelő lovak
a Cimbalom utcai villa emeleti nagyszobájában meghatározták az enteriőr alaphangulatát. Az egész kollekció csúcspontja,
a szalon fő fala lenyűgöző látványt nyújtott: középen, a grafikákat rejtő szekrény felett Bernáth Aurél Önarckép rózsaszín
szobában című képe lógott, melyet négy múzeumi rangú Szőnyi-festmény, köztük a Levegő lovak keretezett.
Nem volt, s talán már nem is lesz soha szebb válogatás magánkézben a Gresham festőinek munkái közül.
A művészet szentélye
A Cimbalom utcai ház egykor sokakat elvarázsolt. Borsos Miklós így számolt be első látogatásáról: „…az épületen belül
szinte a képek tartották a falakat, nem a falak a képeket. Radnai Buddha-szerű alakja alig mozduló arcvonásokkal vezetett.
Egyik-másik képhez anekdotikus megjegyzéseket fűzött. Mint egy mozgó, nagy keleti bálványt, úgy követtük. (…) Az emeleti
nagy szoba (teremnek mondható) falait tündöklő színekben teljesen elborították Egry képei. A négy falon volt Bernáth és
Szőnyi néhány nagyon szép, jelentős képe. Helyenként előbukkant egy szép Rippl-Rónai, vagy Nagy István, Derkovits nagy,
éretten szép Dunai hajós képe.
A bútorokon, a hatalmas grafikai gyűjtemény szekrényén Medgyessy szép patinájú bronz szobrai csillogtak.”
Ha a fényképek segítségével képzeletben végigjárjuk a Cimbalom utcai villa emeleti termeit, könnyen megérthetjük, mi
vonzotta a kortársaiért lelkesedő Radnait a korábbi generációt képviselő Rippl-Rónai Szőlő csendéletéhez. Lágyan omló
színei, nyugodt foltritmusa és tökélesen kiegyensúlyozott kompozíciója ugyanazt a férfias lírát, a megtalált otthon időtlen
harmóniáját sugározza, mint a Gresham-kör művészeinek legszebb munkái. Szőnyi és Bernáth alkotásai mellett Rippl-Rónai
pazar csendélete képviselte az „ősök” követésre méltó üzenetét.

Egry József: Radnai Béla arcképe, 1939
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65 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Szőlős csendélet, 1905 körül
Still-Life with Grapes, c. 1905
49,5 x 39 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai
A karton hátoldalán kézzel írt felirat: „Rippl-Rónai József
„Csendélet” Reiter László úr gyűjteményéből
igazolja Rados Ernő 1931”
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 613 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 45 000 000 Ft
Estimated price: 80 645 - 145 161 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Reiter László, majd Radnai Béla és örököseinek
gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 44. aukciójának
katalógusa, 1928. (kat. 709. Gyümölcscsendélet)

Egy fonott tálcán néhány fürt szőlő, négy világoszöld alma és mögöttük egy kék mázas csupor. Szokatlanul szűk kivágat,
megemelt nézőpont, de végtelenül egyszerű kompozíció: a kép széleihez igazított vízszintes és függőleges kontúrok, nagy,
homogén színmezők, finoman hangolt kolorit, nyugodt foltritmus, amely csupán
a kosárba rendezett szőlőszemeknél pörög fel. Tökéletes egyensúly, időtlen hangulat, minimális eszközökkel elért maximális
hatás: olyan művész alkotása, aki jól ismeri lemondás gesztusában rejlő erőt, olyan művészet,
amely telibe találja a lelket.
Az utoljára közel 90 évvel ezelőtt kiállított képet látva azt érezzük, amit a Cézanne- vagy Bonnard -életmű
hasonlóan egyszerű, puritán felfogású csendéleteinél.
Bár lenyűgözve állunk a jól ismert sztárképek,
a frappánsan komponált, szín- és formagazdag, virtuózan megfestett alkotások előtt, de igazán mélyen és tartósan
e csendesen megszólaló gyöngyszemek hatnak a nézőre: ezek az igazi otthon-képek.

Csendélet barackokkal, Pompeji falfreskó, i.e. 79 előtt

144

Kieselbach galéria

k é p ek a R a dn a i - g y ű jtem é n y b ő l

k é p ek a R a dn a i - g y ű jtem é n y b ő l

A szelíd hedonista
„Pogány tüzek égtek benne” – írta ifjúkori ideáljáról,
Rippl-Rónairól Bernáth Aurél, de azt is hozzátette
nyomban, hogy a benne szunnyadó energiákat határtalan
életszeretete, kényelemre hajló lelki habitusa finoman és
ösztönösen kordában tartotta. Ez a szelíd hedonizmus,
a nyugalmat árasztó önbizalom sokakat elvarázsolt
körülötte. „Minden apró élvezeténél belső kifénylés
csillogta át” – írta róla találóan a Nyugat köréhez tartozó
fiatal írónő, Bohuniczky Szefi, majd azt is elárulta, mi
vonzott sokakat olyan ellenállhatatlanul az akkor már
idősödő mesterhez: „Az ő közelében zavaró vagy
ellentmondó dolgok nem történhettek. (…) benső békét
árasztott, mintha soha, senkire se haragudott volna.
Közelében úgy éreztük, nincs bűn a földön; ami szép, jó és
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édes, sőt ami keserű és csúnya, azért került ide, hogy az
ember a maga módján, szabad akaratával élvezze.
Semmit nem bíráló, lágy, mézes életélvezésében emberek
fölé emelkedő fölénye belső tartalmának szövetéből áradt.
(…) Emlék és jelen egyesült benne, akár képein és oly
harmóniában, ahogy a szépen zenésített versek dallama
válik összecsengő ritmussá.”
Rippl-Rónai jellegzetes testi-lelki karaktere éppúgy
megnyilvánult művészetében, mint az élet egyéb
területein: igazi gourmet volt az ételek, a borok, a barátok
és a nők világában, s ez az alapvető lelki habitus
festményein is tetten érhető. „Miért ne legyen szép és
kellemes a jó?” – írta 1905-ben a Szépművészeti Múzeum
legendás igazgatójának, Petrovics Eleknek, s ugyanez
a kérdés vetődik fel a mai nézőben is, amikor képei előtt
áll. A témaválasztástól a kompozíció felépítésén át

a megfestés módjáig a kép minden egyes részletén átsüt,
hogy Rippl-Rónai számára a művészet öröm s nemes
élvezet forrása volt, hogy szerette a látványt, melyet
megörökített, szerette a festéket és az ecsetet, a megfestés
manuális folyamatát, s a színeket, melyeket a végsőkig
tüzesített, vagy éppen lágy, a lelket simogató harmóniába
hangolt, ha kedélyállapota arra sarkalta. Képein – ahogy
a most bemutatott kompozíción is – az ösztönös jóízlés és
a pillanat átlényegítő hangulata dominál, sosem érezzük
a konvenciók sablonját vagy az „újat akarok” sokszor
modorossá váló, útkereső, csapongó gesztusait.
Molnos Péter
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66 Derkovits Gyula (1894-1934)
n

Paradicsomos kosár, 1932
Tomatoes in a Basket, 1932
19 x 22,8 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

Magyar művészet 1900-1950, Radnai-gyűjtemény, Győr-Budapest, 2005. könyv címlapja

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Radnai Béla, majd örököseinek gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Derkovits-Szemben a világgal, Budapest, 2008. 101. kép
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67 Egry József (1883-1951)
n

Ezüstkapu (Halászok II.),, 1935
Silver Gate (Fishermen II.), 1935
70 x 100 cm
Kréta, papír | Chalk on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József
Balaton 1935
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 26 000 000 Ft
Estimated price: 51 613 - 83 871 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Radnai Béla, majd örököseinek gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Egry József festőművész gyűjteményes kiállítása.
Frankel Szalon, Budapest, 1936. április. (Kat. 7. Halászok)
- Egry József (1883–1951) emlékkiállítása.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1971. december.
(Kat. 131. Halászok II.)
- Egry József gyűjteményes kiállítása. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2007.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Egry József festőművész gyűjteményes kiállítása.
Katalógus. Frankel Szalon, Budapest, 1936. (7. kép)
- Egry József (1883–1951) emlékkiállítása. Katalógus.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1971.
- Lánczy Sándor: Egry József. Budapest, 1980.
(XLIX. színes kép)
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Egry József: Ezüstkapu (Halászok II.) 1935 körül
„A Balaton a természet örömkönnye.”- ez Egry József
hitvallása festészetének örök forrásáról. Isteni ajándékként
tekintett erre a tájra, megélve annak minden varázsát,
eggyé válva vele, amely így szinte szakrális hellyé
magasztosult számára.
„A Balatonnak nincsen hétköznapja.”- vallotta, és ő
ünnepként töltötte napjait ebben a plein air templomban.
Áhítattal fogadta magába a tó csodáit, tette magáévá
titkait, és e különleges szimbiózisban egyedüliként vált
festészete a legmélyebb tartalomig hitelessé e témában.
Így vélekedett erről:
„Aki csak részleteiben ismeri a Balatont, és nem egészében,
az soha nem ismerheti meg valójában.
Aki csak a naplementét, vagy a hullámzó Balatont látja, az
még nem ismeri a Balatont. Viszont jó képet, sőt
nagyszerűt is alkothat ezeknek az említettekre vonatkozó
ismeretek hiányában – azonban az soha nem lesz
a Balaton világa. .. Hiányozni fog az a karakter, ami csak
a többi részek ismert összefüggésével adódhat.
Ennek az egyszeri ismerete sajnos kiváló festőknél, még
ma is hiányzik. (Párás fények, horizontális eltolódások,
délibábos jelenségek, színváltozások, színsejtetések,
jelzések. Fényépítmények. Csillagtükrei, „aranyhídja” stb.)”
Egry ennek a tudásnak a birtokában alakította ki
jellegzetes stílusát, melyben a fény játszotta
a főszerepet: „Engem a fény maga izgat. Az atmoszféra,
amely architektonikus. Nálam a fény, a pára formát nyer,
mint maga a figura. Betölti a teret.”- vallotta.
Olyannyira a fény bűvöletében élt Egry festészete,
hogy túlzóan úgy fogalmazott, hogy a „Balatonnak két
napja van”.

A nap már korai műveiben is központi helyet kapott.
Az 1920-as évek legelején, a német expresszionisták
hatására megjelent képein a Napkultusz, az expresszionista fényszimbolika. (Felkelő nap (1919) A 30-as évek
közepén, már érett festészetében újra centrális elemként
szerepeltette a napot, de már nem vad, expresszív
lángsugarait szórva, hanem éltető fénycsóváival átfogva a
tájat, és gyakran benne az ősi foglalatosságát űző embert.
Ennek a felfogásnak a jegyében készült az Ezüstkapu
(Halászok II.) című műve 1935 körül.
A képen a szikrázó, teret hajlító csillogásban már
transzcendens értelmet nyer a fény.
A kúpszerkezet tetején trónol a nap, sugarai szétterülnek
alul a hullámok fényjátékává kiszélesedve.
A tavon csónakok ringanak, s a halászok munkájának
ritmusát ismétli a vízen fodrozódó lüktetés.
Az éteri fényben szinte felemelkedik az egyik ladik és a
nap, víz, ég háromszögében, az ezüstkapun át egy másik
világ felé halad. E különös momentum megidézi Egry
gondolatát:
„A Balatont a szegény halászok avatták szentté”. És ebben
a szakrális képi hangulatban a fénykéve már nem is kúp,
hanem égből lelógó háló, amely egy „hatalmas halászé”és
Pilinszky szavaival e: csillaghálóban hányódunk partravont
halak. Egry büszke volt arra, hogy nem a Balaton
látványát, hanem annak világát festi, de ehhez a világhoz
szorosan kapcsolódva e képén még többet tett, megidézte
a természet mögötti rendező erőt, ha úgy tetszik
megidézte Istent. A tünékeny fényvarázsban meg tudott
ragadni egy különös pillanatot, melyet Weöres Sándor így
fogalmaz meg Örök pillanat című versében:
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Mint fürdőző combját, ha hal
súrolta, s tovalibbent –
így néha megérezheted
Önnön-magadban Istent:
„Az igazi műgyűjtő nem csak becsüli a műveket, hanem
szereti is”- mondta Egry. Radnai Béla igazi gyűjtő volt,
Egry mecénása, aki értette és szerette képeit.
Az Ezüstkapu ott lógott a szalonban a könyvespolc felett.
Lehet, hogy tanúja volt annak, mikor Radnai tán azon
tűnődött, hogy az általa tökéletesített gyorsírás
hömpölygő vonalai, mennyire hasonlatosak a Balaton
hullámaihoz a képen. Ugyanakkor biztosan tanúja volt
a Grasham - kör képzőművészei heves eszmecseréinek is,
vagy Weöres Sándor és Szabó Lőrinc felolvasó estjeinek és
nem csak tanúja volt, hanem gondolatiságával keretezte
és inspirálta az itteni szellemi miliőt. A szalon falát borító
Egry képek Radnai özvegyének halála után Győrbe
kerültek.
Ez a kivételes remekmű azonban az örökösnél maradt,
és most Radnaihoz méltó gazdára vár, mert ahogy Egry
József mondta: „Egy nemzetnek nem csak az a fontos,
hogy vannak-e értékei, hanem, hogy vannak-e értékeinek
megbecsülői.”
Kolozsváry Marianna

68 Barzó Endre (1898-1953)
n

A vándor, 1936
The Wanderer, 1936
30 x 30,4 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Barzó Endre 936
Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 452 EUR	
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 129 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Radnai Béla, majd örököseinek gyűjteményében
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69 Szőnyi István (1894-1960)
n

Legelő lovak, 1935
Horses Grazing, 1935
100,5 x 140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi 1935
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 968 EUR		
Becsérték: 8 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 806 - 45 161 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Radnai Béla, majd örököseinek gyűjteményében.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szőnyi István festőművész gyűjteményes kiállítása. Frankel Szalon,
Budapest, 1936. (Kat. 3. Legelő)
- Szőnyi István gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 1954.
(Kat. 38.)
- Szőnyi István emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1963.
(Kat. 43.)

Szőnyi István: Lovak a kertben, 1926, Magyar Külkereskedelmi Bank
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70 Modok Mária (1896-1971)

71 Tihanyi Lajos (1885-1938)

Három lány
Three Girls

Férfi akt, 1908
Nude, 1908

48,7 x 38 cm
Szén, karton | Charcoal on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Modok

34 x 19,3 cm
Tus, papír | Indian Ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tihanyi L 1908

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR	
Becsérték: 160 000 - 280 000 Ft
Estimated price: 516 - 903 EUR	

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 240 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 774 - 1 290 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Radnai Béla, majd örököseinek gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Radnai Béla, majd örököseinek gyűjteményében

n
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n

72 Pólya Tibor (1886-1937)

73 Kóber Leó (1876-1932)

Hazafelé a mulatságból (Tél Szolnokon)
On the Way Home (Winter in Szolnok)

Párizs (Szajna-parton), 1910 körül
Paris ( By the Seine), c. 1910

31 x 37 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pólya Tibor

132,5 x 105,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 70 000 Ft / 226 EUR	
Becsérték: 90 000 - 150 000 Ft
Estimated price: 290 - 484 EUR	

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 290 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

n
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74 Scheiber Hugó (1873-1950)

75 Abrudán Péter (Petre Abrudan) (1907-1979)

Piros tetős házak
Houses with Red Roofs

Napfényes Zazar-part Nagybányán, 1937
Sunlit Zazar at Nagybánya, 1937

70 x 50 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber

60,5 x 75,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: P Abrudan BM 937

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 700 000- 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 226 EUR	

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR	
Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 419 - 3 226 EUR	

n
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76 Újváry Ferenc (1827-1921)

77 Fehér László (1953-)

Zsidó temető, 1918
Jewish Graveyard, 1918

Zsidó temetőben, 2010
In the Jewish Graveyard, 2010

72,5 x 55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Újváry Ferencz 1918

80 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 2010 VIII. 22.

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 613 EUR	

Kikiáltási ár: 640 000 Ft / 2 065 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 5 161 EUR	

n

168

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

169

78 Valentiny János (1842-1902)
n

Balatonpart horgászkunyhóval
Lake Balaton with Fishermen’s Cottage
93 x 143 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Valentiny J
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 097 EUR	
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 387 - 12 258 EUR	

Mészöly Géza: Tanya, 1879, Magyar Nemzeti Galéria
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79 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

A lány útja (Kupleráj)
The Girl’s Way (Whorehouse)
27,5 x 41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 5 161 EUR	

Batthyány Gyula: Kupleráj,1920, magántulajdon
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80 Berkes Antal (1874-1938)

81 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Boulevard tavaszi zápor után, 1915
Boulevard after Summer Rain, 1915

Lány virágcsokorral (Tisztáson), 1930-as évek
Girl with Bouquet, 1930s

70 x 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes A 1915

100 x 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 419 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 452EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 7 097 - 10 323 EUR	

n
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n

82 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Kisváros kék felhőkkel, 1913-14
Town with Blue Clouds, 1913-14
86 x 89,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba V
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 613 EUR	
Becsérték: 20 000 000 - 30 000 000 Ft
Estimated price: 64 516 - 96 774 EUR		

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Perlrott Csaba Vilmos Kecskeméten, 2010,
Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos, 2015,
Művészet Malom, Szentendre
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos.
Szerk.: Dr. Basics Beatrix–Dr. Dománszky Gabriella,
Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2015, 67. oldal
(kat. 39.)
IRODALOM | bibliography
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos.
Szerk.: Dr. Basics Beatrix–Dr. Dománszky Gabriella,
Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2015.
- Boros Judit: Perlrott Csaba Vilmos. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, 2015.
- Benedek Katalin: Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
alkotói pályájának főbb állomásai. Munkácsy Mihály
Múzeum, Békéscsaba, 2005.
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Perlrott Csaba Vilmos: Budapesti látkép a Rákóczi úttal, 1910-es évek,
magántulajdon

Perlrott-Csaba Vilmos: Kecskeméti főtér, 1910-es évek eleje, magántulajdon

Avantgárd horizont

Matisse kedvenc tanítványa

Variációk egy templomtoronyra

A heves alföldi szél a magyar vadak jellegzetesen ropogós,
kék-rózsaszín felhőit űzi végig a kecskeméti utcácska
felett. Az egyszintes, vidékies házak ma már nem láthatók,
a kicsattanóan zöld, expresszív lombú, dinamikusan
hullámzó ágú fák pedig azóta olyan magasra nőttek, hogy
kitakarják a piarista templom barokk tornyát. A négyzetes
formába komponált kecskeméti városi látkép Perlott Csaba
Vilmos egyik legszebb fauve-os festménye. Perlrott az
1910-es évek elején úgy járt le Kecskemétre friss vizuális
inspirációkért, ahogy Cézanne kereste a dél-francia
vidéken a modern látványt. A dinamikusan fejlődő korabeli
Kecskemét ideális táptalaja volt az avantgárd kísérletezésnek, Perlrott friss párizsi inspirációit itt ütköztette
a magyar valósággal. Ugyanúgy helyezte le a festőállványát az expresszív erővonalakat becsatornázó göröngyös
út közepére, ahogy a fiatal Joan Miró tette pár évvel
később. De míg Mirónak lehetősége volt továbblépni
a modernizmus útján, a magyar avantgárd virágkorát
eltaposta a világháború nehéz bakancsa.

A benne rejlő „magyar rög” – írta találóan Kállai Ernő az Új
magyar piktúrában – plátói szerelemmel vonzódott
Matisse és a francia szellem után. Nem csak vonzódott,
Perlrott Matisse „kedvenc tanítványaként” rendszeres
kiállítója volt a Salon d’Automne-nak. 1909-ben részt vett
a kecskeméti művésztelep megalapításában, ahová az
1910-es években rendszeresen visszatért, miközben
Európában utazgatott, Münchentől kezdve, Davoson
és Madridon keresztül, egészen a modern festészet
fővárosáig, Párizsig.

Az Utca Kecskeméten Perlrott legszebb fauve korszakából
való, amikor harmonikus egységbe foglalta össze
a Mattise-tól ellesett vad színkontrasztokat, Gauguin
hajlékony kontúrjait és a nagybányai neósok tájfestő
kísérleteinek összes eredményét. A Pesti Napló újságírója
külön megemlékezett arról, hogy a művésztelep lakói
közül Perlrott dolgozott a legtöbbet a városban en plein
air: „Jár be a város utcáiba festeni, s nem zavartatja
magát, ha a bugaci paraszt ámuldozva nézi képeit.”
Az 1910-es évek első felében született művek hosszú sora
tanúskodik a város inspiráló erejéről, például a hasonló
stílusú Kecskeméti főtér. A jellegzetes, lapos gúlában
végződő tornyáról megismerhető piarista templom
legalább három festményén tér vissza fő témaként, a most
kalapács alá kerülő kép (39-es számmal szerepel
a szentendrei katalógusban) mellett egy szintén
magángyűjteményben őrzött, 1913-as, cézanne-os
változaton (38-as a katalógusban) valamint a kecskeméti
Katona József Múzeum szintén 1913-as látképén.

Perlrott Csaba Vilmos: Kecskemét, 1913, magántulajdon
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Perlrott Csaba Vilmos: Utcarészlet, vörös tornyok kék
ágbolttal (Kecskemét), 1912 körül, magántulajdon

Perlrott Csaba Vilmos: Kálvária, 1910-1911,
Kecskeméti Katona József Múzeum

83 Boldizsár István (1897-1984)

84 Glatz Oszkár (1872-1958)

Színes virágcsokor
Clourful Bouquet

Fiatal lány tavaszi tájban, 1943
Young Girl in Spring Landscape, 1943

65 x 50,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Boldizsár

90 x 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz 1943

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 452 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 645 - 968 EUR	

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 839 EUR	

n
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n

85 Mészöly Géza (1844-1887)
n

Balatonpart halászcsónakkal, 1887
Lake Balaton with Boat, 1887
19 x 33,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: MG 87
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 14 194 EUR	

Mészöly Géza: Itatás, 1880 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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87 Mednyánszky László (1852-1919)
n

86 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Alföldi táj (Szolnok)
Landscape on the Great Plane (Szolnok)

Patakpart (Április)
By the Brook (April)

27,5 x 40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A

38 x 36 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 645 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 839 - 1 226 EUR	

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR	
Becsérték: 2 000 000- 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - /9 677 EUR	
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88 Réth Alfréd (1884-1966)
n

Normandiai tengerpart vitorlásokkal, 1916 körül
Norman Seashore with Sailing Boats, c. 1916
75 x 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Réth
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 5 161 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a család tulajdonában
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89 Koszta József (1861-1949)
n

Kék blúzos lány (Annuska), 1920 körül
Girl in Blue Blouse (Annuska), c. 1920
48 x 37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Koszta
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 7 097 - 10 323 EUR	

Koszta innentől kezdve rengeteg képen mutatta be a paraszti élet egy-egy bensőséges vagy éppen fájdalmas pillanatát,
s portréin sokkal többször ábrázolt asszonyokat vagy lányokat, mint férfiakat. Legfőbb modellje Annuska lett,
s az őt ábrázoló festményekből akár végigkövethető kettejük élete is.
A Gondokba merült című kép sírás előtti vagy utáni pillanatban mutatja a választott sorsában talán elbizonytalanodó
fiatal lányt, az Olvasó nő ugyanakkor egy idilli pillanatot örökít meg.
Minden pátosztól mentes az Annuska tükör előtt virággal címet viselő portré, ám mégis a morózus festő modellje iránti
mély érzelmeiről tanúskodik. Koszta egy aktképet is készített modelljéről: a haját feltűző meztelen lány szégyenkezve,
mégis boldogan néz maga elé.
Pedig Szeifert Annának nem volt könnyű élete Koszta József mellett.
Tűrte a mogorvaságát, mindennapos zsörtölődéseit, s ha éppen külföldi tanulmányútra gyűjtöttek – ami majdnem mindig
így volt –, akkor vele együtt nélkülözött.
részlet Nyári Krisztián Festők, múzsák, szerelmek című könyvéből

Koszta József: Leányfej, 1920 körül
Móra Ferenc Múzeum, Szeged
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Koszta József: Piroskendős lány, 1917 körül
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

90 Zeller Mihály (1859-1915)

91 Telepy Károly (1828-1906)

Gyümölcscsendélet papagájjal, 1896
Still-Life of Fruits with a Parrot, 1896

Hegyvidéki vízesés (Tátra)
Waterfall in the High Tatras

110 x 80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zeller Mihály 96

79 x 63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 220 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 710 - 1 290 EUR	

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 290 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR	

n
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92 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Amerika felfedezése (Amerika I.)
The Discovery of America (America I.)
85 x 60 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula, Budapest-Győr
2015. 204. oldal

Amerika legkorábbi nyomtatott térképe, Paolo Forlani, 1560-1571

Totemoszlop, National Museum
of the American Indian, Washington

Batthyány Gyula: Amerika történelme
(Amerika II.), magántulajdon

Gaetano Russo Kolumbusz szobra
a New York-i Columbus Circle-ön

Kolumbusz szobra a Kongresszusi Könyvtár Thomas Jefferson épületében
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Google maps, a Columbus Circla New Yorkban

Kolumbusz emlékmű, Washington

93 Balázs János (1905-1977)

94 Scheiber Hugó (1873-1950)

Mesevár
Fairy Tale Castle

Város
City

58 x 66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Balázs

58 x 45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 581 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 516 EUR	

n
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95 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Alvó lány, 1920 körül
Girl Sleeping, c. 1920
70 x 100 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 9 677 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Scheiber-Festészet a jazz ritmusában,
Budapest, 2014. 75. oldal
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96 Ámos Imre (1907-1944)
n

Vándorcirkusz, 1940
Circus, 1940
31 x 47 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ámos 1940
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 032 EUR		
Becsérték: 3 200 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 323 - 15 484 EUR		
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97 Kéméndy Jenő (Szászváros, 1860-1925, Budapest)
n

Fiatal nő kastélyparkban, 1891
Young Woman in the Castle Garden, 1891
14 x 8,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kéméndy Jenő München 1891
Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 452 EUR	
Becsérték: 180 000 - 340 000 Ft
Estimated price: 581 - 1 097 EUR	

98 Lotz Károly (1833-1904)
n

Fiatal lány rózsaszín masnis ruhában
Young Girl in a Dress with Pink Bows
68 x 48 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 387 EUR		
Becsérték: 3 500 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 16 129 EUR		
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99 Brodszky Sándor (1819-1901)
n

Naplemente (Magyar táj)
Sun-Down (Hungarian Landscape)
88 x 130 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Brodszky S
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Királyi Postatakarékpénztár raglapja
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 032 EUR	
Szerepelt a BÁV 76. aukcióján, 1988. szeptember, 16. tétel

Ligeti Antal: A Balaton Szigligettel, 1887, KOGART
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100 Markó András (1824-1895)
n

A római Campagnán, 1891
The Campagna in Rome, 1891
41 x 66,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Andr Markó 1891
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 12 903 EUR	

Markó András: Apuai Alpok, Palazzo di Brera, Milano

206

Kieselbach galéria

101 Kéméndy Jenő (Szászváros, 1860-1925, Budapest)

102 Molnár József (1821-1899)

Balerina (Esthajnalcsillag)
The Ballett Dancer

Csendélet vörösborral, 1875
Still-Life with Red Wine, 1875

16 x 10 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kéméndy

45 x 56 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Molnár J 875

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 452 EUR	
Becsérték: 180 000 - 340 000 Ft
Estimated price: 581 - 1 097 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 6 452 EUR	

n
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103 Csernus Tibor (1927-2007)
n

Műterem modell-repülőgéppel 1972
Studio with Modell Plane, 1972
114 x 146 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:
Tibor Csernus 1972
Hátoldalon | Reverse: A Galerie Claude Bernard
címkéje
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 7 500 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 24 194 - 38 710 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Sinkovits Péter: Csernus Tibor. Hungart, 2009.
- Csernus Tibor festőművész retrospektív kiállítása.
Szerk.: Fertőszögi Péter–Apró Bernadett, Kogart, 2006.
- Csernus Tibor. Szerk.: Beke László. Helikon, 2000.

Kondor Béla: Régi repülő, 1961, Magyar Nemzeti Galéria
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Virág Degas tiszteletére

Lindbergh mítosza

Műtermi rendszer

Az asztali lámpa fényénél festői összevisszaság: félig kész,
kétfedelű modell-repülőgép, kézi fűrész, edények, fényképkivágások, poszterek, üvegek, kedves csecsebecsék és
mihaszna porfogók. Belelátunk egy műhely intim világába.

A ‘70-es évek legelején születő repülős festmények
stílusváltást eredményeztek Csernus művészetében. Ahogy
Beke László megállapította: „Jól megfigyelhető a
szürnaturalizmustól a feltétlen hiperrealizmusba való
átmenet három ‘repülőgépes’ festményén (Cím nélkül 1,
1970; Lindbergh repülőgépe, 1971; Cím nélkül 5, 1972),
ahol az előző kettőn még pop artos elemek is felbukkannak, míg az utolsón a fényképszerűség árnyékhatása
már-már a láthatóság rovására megy. A repülő(-modell)
pedig jellegzetesen amerikai fotórealista motívum lenne,
ha Csernusnak nem alakult volna ki határozott ‘magánmitológiája’ a repülőgépekkel, a tengeralattjárókkal (…)
kapcsolatban.” Erdély Miklós visszaemlékezéseiből tudjuk,
hogy a ‘60-as években számos képzőművész építgetett
magának modellrepülőket, köztük a két leghíresebb:
Csernus és Kondor Béla. Míg Kondort a Tatlin-féle,
konstruktív csodamasina vonzotta, addig Csernust
a valóban működő történelmi modellek, amik megidézték
az Atlanti-óceánon átkelő Charles Lindbergh kötöttségeket
legyőző hősiességét.

Csernus – egész különös arányérzékkel – mindvégig
a modernek és a klasszikusok határvidékén táncolt.
Fényviszonyai egyszerre idézték Caravaggio drámai
fény-árnyék játékát (chiaroscuro) és a villanyégő mindent
meleg sárgába öltöztető sugarait. Hol a legnagyobb
múzeumi klasszikusoktól kölcsönzi figuráit,
hol a hétköznapi élet legtriviálisabb fotóiról.
Egyszer a régi mesterek módjára komponál, máskor
a fénykép esetlegességével billenti fel a kép szerkezetét.
Ugyanezt látjuk a most kalapács alá kerülő festménynél:
a caravaggieszk fényhatás egy asztali lámpából árad,
a szemközti fal pedig ferdén viszonyul a kép síkjához
– mégis uralja a művészi rendszer a kaotikus asztali
rendetlenséget. A nagy méretű festmény az életmű
kiemelkedő, reprezentatív darabja, a repülő-modell téma
egyik legszebb feldolgozása.

Abban a hódolatban, ahogy a kis, alföldi faluból
elszármazó magyar festővirtuóz, Csernus Tibor minden
évben virágot vitt Edgar Degas sírjára a montmarte-i
temetőhöz, benne rejlik a lineáris modern művészettörténet-írás sajátos cáfolata. Csernus annak a látványtisztelő,
félig klasszikus, félig modern, nagyon franciás festői
kifejezésmódnak volt a legkiválóbb magyar képviselője,
amely búvópatakként kísérte végig a 20. század modern
művészetét. Itthon a legkiválóbb Bernáth-tanítványként
végzett az ‘50-es években, majd 1964-ban disszidált
Franciaországba. A bernáthi, önelemző, lírai látványfestészetet bizarrba fordító szürnaturalizmus után megmártózott a pop art és a hiperrealizmus friss nemzetközi
irányzataiban. Párizsban a neves Claude Bernard galériás
vette szárnyai alá, aki olyan kortárs figurális legendákat
képviselt, mint Balthus vagy Francis Bacon.

Leonardo da Vinci: Repölő gép, 1485 körül

214

Kieselbach galéria

104 Vaszary János (1867-1939)

105 Kárpáti Tamás (1949-)

Golgota, 1920 körül
Golgota, c.1920

Próféta
Prophet

42 x 58 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Vaszary

74 x 102 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Kárpáti Tamás: Próféta

n

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 194 EUR	

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész tulajdonában

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Leiden, Zichy Galéria, 1994
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106 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Virágzó gesztenyefa (Május)
Chestnut Tree Blossoming (May)
28 x 35 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 097 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 742 - 12 903 EUR	

Hiroshige, Virágzó almafa

Mednyánszky László: Gesztenyevirág, magántulajdon

Mednyánszky László: Rozkvitnuté fák, 1880 – 1890,
Szlovák Nemzeti Galéria
218

Kieselbach galéria

107 Berény Róbert (1887-1953)
n

Berlini akt (Akt műteremben), 1923
Berlin Nude (Nude in the Studio), 1923
77 x 93 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: a festő lányának autográf feljegyzései:
Anna, Berlin Akt fekvő színes terítőn 923
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR		
Becsérték: 6 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 20 968 - 30 645 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a festő lánya, Berény Anna tulajdonában

A FELTÁRATLAN BERLINI PERIÓDUS
Berény Róbert életművének két jól elkülöníthető
pályaszakaszában, az 1905–1913 közötti fauve- és
Nyolcakos periódusában, valamint az emigrációt követő
1926–1932 közötti érett, dekoratív korszakában születtek
legjelentősebb és legszebb alkotásai. Ma már mindkét
korszaka jól dokumentált és feldolgozott. A kettő közötti
időszak azonban a kutatás számára még ma is csak
a tapogatózás terepe és igen sok fehér foltot rejteget.
Közel hét évi berlini emigrációja (1919-1926) az œuvre
legkevésbé kutatott területe, így e korszakáról tudunk
a legkevesebbet, s ott készült művei közül alig ismerünk
néhányat. A visszaemlékezések egybecsengően arra
utalnak, hogy ekkor alkotói válságba került, keveset festett
és meddőségére a pszichoanalízistől remélt orvoslatot.
Már a század első évtizedében közel került a pszichoanalízishez. Legjobb barátai között tudhatta Ferenczi Sándort
és Radó Sándort, aki Berény emigrációjának idején szintén
Berlinben tartózkodott. Berény ahhoz a pszichoanalitikus
körhöz tartozott, amely Ferenczi körül formálódott már
1909-től kezdődően. Egy alkalommal Freudot is vendégül
látta városmajori villájában, sőt Ferenczi közvetítésével,
Freud felkérésére két Mózes-rajzot is készítetett.
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Marlene Dietrich

A berlini emigráció idején, 1924-ben elutazott Salzburgba,
ahol részt vett a nyolcadik pszichoanalítikai kongresszuson
és karikatúrákat készített a konferencia résztvevőiről,
előadóiról. Ezek a rajzok tanítványának, Székely-Kovács
Olgának a karikatúráival együtt mappába fűzve
a kongresszus kiadványainak kísérőjeként jelentek meg.
Berény első felesége, Léni erre az időszakra így emlékezett:
„Berlini tartózkodása nem volt nagyon produktív,
úgy tudom, hogy analitikai kezelésen ment át azzal
kapcsolatban, hogy nem tudott dolgozni.” Ennél többet
tudunk meg Lesznai Annától, aki Mocsányi Pál elbeszélésére hivatkozva így írt: „Akkoriban nagyon ideges volt és
az volt az érzése, hogy teljesen elvesztette vizuális
emlékezetét. Kínozta az az érzés, hogy amint leveszi
a szemét a modellről, – legyen az alak, vagy csendélet,
vagy bármi – és a vásznára akarja vetíteni a leszűrt
eredményt, teljesen elfelejti a látottakat. Úgy tudom, hogy
abban az időben majdnem egy, vagy két évig
munkaképtelen volt, míg egy analízis ki nem segítette
ebből a rossz állapotból.”

Marlene Dietrich a Kék angyal című filmben

Berlini kezelőorvosa, Alexander Bernát fia, Franz Bernát
(dr. Bernát Ferenc) pszichoanalitikus pedig így emlékezett:
„Berlini tartózkodásának ideje számára próbaidő volt.
Önmagát kutatta.[…]Leginkább a pszichoanalízis érdekelte,
nemcsak saját maga számára, mint therápia, hanem mint
tudomány és mint a művészeti produkció megértésének
módszere. Ez időben nagyon keveset festett és mindig
azon volt, hogy kifejezési formáját megtalálja. Emlékszem,
hogy zenei érdeklődése ez időben kimagasló volt.”
Berény valóban a muzsika felé fordult, és ahogy más
területeken, mint például a pszichoanalízis terén is, a zene
világában szintén a legszigorúbb professzionalizmusra
törekedett. Kármán Ivor hegedűművész szoros baráti
kapcsolatban állt Berénnyel Berlinben. Erre így emlékezett:
„1922-ben egy regulális quartettet formáltam és Róbert
sokszor volt a próbáimon, mint kitűnő és objektív kritikus.
Egy alkalommal elhozta a saját quartett-kompozícióját[…]
én rám akkor nagy benyomást keltett és módomban volt
előadni nyilvánosan[…]1922-ben adtuk elő a NovemberGruppe második zeneestélyén. Maga a csoport rendezte.
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[…]Telt ház volt, kb. 1000-1200 ember, és hozzá kell
tennem, hogy a siker egyszerűen hihetetlen volt, kb.
10-szer hívtak ki bennünket[…]”
Kármán a fent idézett levelében arról is beszámol, hogy
Berény ebben az időszakban kritikai írásaival, valamint
a Berliner Tageblattnak készült rajzaival kereste kenyerét.
A Kármán által megadott forrás nyomán elindulva sikerült
megtalálni Berény több mint negyven, korábban teljesen
ismeretlen karikatúráját, amelyek a Berliner Tageblatt
mellékleteként, az ULK című élclapban jelentek meg.
A festő mintegy két teljes évfolyamon keresztül volt a lap
munkatársa és rajzai szinte minden számban megjelentek,
sokszor a címlapon. A festő más kenyérkereseti lehetőségek után is kutatott: találmányai, technikai kísérletezései
több ízben eljutottak a találmányi hivatalokig,
de a kivitelezések szinte minden esetben zátonyra
futottak. Kísérletezett többek között a három-dimenziós
mozival, egyfajta vörös-zöld szemüveggel és egy
mozigéppel, amely végtelenített szalagja révén
feleslegessé tette volna a filmek visszatekerését

Berény Róbert: Fekvő nő, 1922, lappang

a következő előadás előtt. Bernáth Aurél egy sor más találmányairól is beszámol, többek között elmeséli, hogy
feltalálta a töltőtollat is, ám a szabadalmi hivatalban
megtudta, hogy egy honfitársa, Bíró László már előtte ott
járt ez ügyben.
Arra vonatkozóan, hogy szerepelt-e kiállításokon az
emigráció alatt, sajnos nincs megbízható forrásunk, bár
őmaga egy kikérdezés során, külföldi kiállításai között
említett egy 1922-es berlini kiállítást. Ugyanebben az
évben rövid időre visszatért Bécsbe, ahol elvált első
feleségétől. Ekkor Dénes Zsófia riportot készített vele
a Bécsi Magyar Újság számára, amelyben Berény
beszámolt arról, hogy aktuálisan milyen festészeti
problémák foglalkoztatták és a riporterré avanzsált
írónőnek megmutatta a Berlinben maradt, legfrissebben
készített képei reprodukcióit is, főleg enteriőröket és
portrékat. ”Összefüggnek a régi Berénnyel, azzal, aki
azokat a fölényes portrékat és önportrékat: kinek-kinek
lénye, belső kivonatát választóvíz-éleslátással adta.”- kommentálta a reprófotókat Dénes Zsófia, majd kérdést

szegezett a festőhöz: „Mondja, elad maga képeket
Berlinben? – Igen, nagyritkán el is adok. Persze, nem
annyit, hogy meg tudnék belőle élni. Valahogy azért
mindig van miből élnem. Hol megírok egy cikket, hol
játszom zenekarban, hol meg segít egy-egy jobb világban
élő barátom és így válik lehetségessé, hogy fessék.

Berény kislányával Verával Berlinben,1921,
magántulajdon

Berény Róbert

BERLINI AFFÉROK
Az egyre gyűlő információmorzsák azt sejtetik, hogy
Berény berlini rövidzárlatáért a kényszerű emigráció
mellett a hírhedt „cherchez la famme”-effektus lehetett
a felelős. Egy az 1920-as évek elején írt levelében egykori
Nyolcakbéli kollégája és berlini lakótársa, Tihanyi Lajos
arról számol be közös barátjuknak, Bölöni György
kritikusnak, hogy Berényt nagyon megviselték Léni,
az első feleség “rosszalkodásai” és válásuk lesujtotta őt.
Bár tudjuk, hogy kölcsönös nagy tisztelettel, intelligens
módón váltak el, Berény sokat szenvedett és úgy tűnik,
hogy a mély depresszió, amely a berlini periódus első felét

jellemezte, leginkább párkapcsolati krízisével függhetett
össze. Szintén Tihanyi leveléből értesülünk arról, hogy
a válás okozta sebeket egy orosz hercegnő szerelmével
próbálta orvosolni Berény. Egy másik közeli barát, Máté
József is megemlékezett róla egy a festő berlini időszakát
felelevenítő írásában, bár igen lakonikusan és sejtelmesen
fogalmazott: “[Berény] Olyan neutrális volt, mint egy
angyal, gondoltam sokszor róla. Az orosz hercegnő, aki
mindenbe került s aki elképesztő ravaszsággal betegséget
színlelt, amikor a teljesedésnek kellett következnie, a
rendőrség kezéből kicsúszott kis csaló, aki nála talált
fedelet és ennivalót, amig újra futnia kellett, […]”
A titokzatos orosz hercegnő kiléte kérdéses, de nehéz
ellenállni a kísértésnek, hogy Anna Andersonnal
azonosítsuk, (születési nevén Franziska Schanzkowska)
a történelem egyik leghíresebb szélhámosával, aki
Anasztázia Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnőnek adta ki magát, azaz az utolsó orosz cár, II. Miklós
legfiatalabb lányának, aki állítása szerint túlélte a cári
család lemészárlását. Más „orosz hercegnő” kilétéről nem

Bortnyik Sándor fotója Berény Róbertről,
Berlin, 1920-as évek eleje

Berény Róbert: Berlini enteriőr, 1923, magántulajdon

tudunk, aki éppen ezekben az években Berlinben hasonló
mód imposztorsággal vádolható.
Berény egy másik titokzatos kapcsolata szintén a korszak
leendő celebritásainak körébe trafált berlini tartózkodása
alatt, ugyanis – ahogy lánya, Vera fogalmazott – “flörtben
volt” egy később világszerte ünnepelt filmcsillaggal,
Marlene Dietrichhel. Kármán Ivor szintén említést tett
arról, hogy Berénynek ebben az időben rövid románca
szövődött az akkor még kezdő színésznővel, aki ekkoriban
a Weimarban megkezdett hegedűművészi képzését
folytatta Berlinben. Az akkor még ismeretlen, konzervatóriumi növendék édesanyja egy házban lakott Kármánnal,
kit Berény sűrűn meglátogatott. Dietrichhel való
kapcsolata feltehetően közös zenei érdeklődésüknek volt
köszönhető. Marlene ugyan 1922-ben már kapott kisebb
színházi- és filmszerepeket, de hogy a későbbi filmcsillagnak volt-e köze ahhoz, hogy ezekben az években Berény
egy helyi filmvállalatnál díszletterveket készített, illetve
“régisseur” lett, egyelőre nem tudjuk.
Egy korábban teljesen ismeretlen, még a leszármazottak
által sem tudott szerelmi történet szintén ezekbe az
évekbe, éppen a Berlini akt születésének idejére repít vissza

Berliner Tageblatt címlapjai 1925-ből

és érdekes adalékokkal szolgál Berény ekkori tevékenységével, sőt talán konkrétan tárgyalt művünkkel kapcsolatban is. Néhány éve, mikor Berény általam egy hollywood-i
filmben, a Stuart Little-ben felfedezett Alvó nő fekete
vázával című festménye a világsajtó figyelmét is
felkeltette, jelentkezett nálam egy úr, hogy elmeséljen egy
hihetetlenül abszurd történetet, miképpen ismerkedett
meg Władysławowo-ban, Izabela Czajka-Stachowicz-cal,
híres lengyel írónővel, aki állítólag a német fővárosban
Berénytől tanult meg magyarul beszélni. Izabela és Berény
csaknem két éven át tartó románcáról többszáz oldalon
kersztül olvashatunk az írónő egyelőre sajnos csupán
lengyelül megjelent önéletrajzi regényében. A sorok között
olvasva úgy tűnik, hogy Izabela teljes odaadással,
csillapíthatatlan izzással szerette a frissen elvált festőt,
míg Berény kissé passzívnak tűnik a regényben.
Czajka-Stachowicz könyvéből értesülhetünk arról is, hogy
a festő komoly megbízásokat kapott a német filmipar
egyik fellegvárában, az UFA-nál nem csak Berlinben, de
Lipcsében is. Korábban ezekről nem tudtunk, ahogyan
azoknak a filmeknek a címét sem ismerjük, amelyekben
mint díszlettervező részt vett. A lengyel írónő azonban

megemlíti az első filmes megbízását, amelynek címére
ugyan pontosan nem emlékezett, de a leírásból arra lehet
következtetni, hogy az 1921-ben forgatott Die
Lieblingsfrau des Maharadscha című filmről lehet szó.
Szintén a könyvből tudjuk, hogy Berény szoros kapcsolatban állt Berlinben az avantgárd filmezés több úttörőjével,
Viking Eggelinggel és Hans Richterrel is. Hogy erről az
éveken át tartó szerelmi kapcsolatáról és Berény berlini
avantgárd kapcsolatairól miért nem tettek említést
kortársai, s miképpen fedhette homály a család előtt is,
egyelőre rejtély, de a könyv kapcsán folyó kutatások
minden bizonnyal új eredményeket hoznak Berény berlini
kapcsolatrendszerével, tevékenységével és életművével
kapcsolatban is.
A könyvben a festő első házasságából származó lányáról is
szó esik, aki nem fogadta kitörő örömmel Izabela jelenlétét
édesapja életében, de egy interjúban Vera említést tesz
még egy berlini szerelemről, egy fiatal nagyon kedves
német lányról, akivel viszont nagyon jóban volt
a későbbiekben is. Sajnos mindössze csak annyit tudunk
meg, hogy a lány fülig szerelmes volt Berénybe, ennek
viszonzásáról nem esett szó. Hogy vajon a Berlini akt
kapcsolatba hozható-e valamely említett hölggyel,
ihlette-e bármelyikük is Berényt a kép megfestésére, vagy
esetleg Izabela nővére volt a modell, aki szintén
rendszeresen megfordult Berény műtermében a regény
szerint, egyelőre nem tudni, de talán egyszer erre is fény
derül.
A BERLINI AKT JELENTŐSÉGE
A korábban ismeretlen Berlini akt előkerülése elsősorban
arra világít rá, hogy Berénynek ebben a passzívnak ítélt
korszakában is születtek akár nagyobb méretű festményei
is. Ez a kép az 1919 és 1926 közötti hosszú időszak ma
ismert legjelentősebb műve, ugyanakkor elég tárgyalt
képünk hátterére egy pillantást vetnünk és pusztán ebből
kiderül, hogy több befejezett vászon lógott a falakon és
még jónéhány megkezdett munka hevert a műteremben
ekkoriban. A berlini alkotások közül máig nagyon kevés
került elő, az ott eladott festmények mind ismeretlenek.
Leginkább a család tulajdonában maradt meg néhány mű
mementónak, náluk is többnyire rajzok találhatók, amelyek
a festő jól ismert korábbi expresszív, futurista hangvételű
grafikáinak stílusát idézik. Néhány, főként barátoknak
ajándékozott, az 1910-es évek műveinél radikálisabban
stilizáló berlini rézkarc fel-felbukkan idehaza és
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Berény Róbert: Férfi portré-Kafka
a kávéházban, 1923,
magántulajdon

Berliner Tageblatt címlapjai 1925-ből

a nagyvilágban is, de olajfestmény csupán egy került elő,
éppen ebben az évben, egy már az 1920-as évek második
felében született dekoratív képek stílusát megelőlegző,
kisméretű csendélet, melyet egy korabeli, Berényt festékes
munkaköpenyében megörökítő fényképről ismertünk csak
korábban. E korszakának legismertebb festménye, az
1922-es Heverő nő című temperaképe ma sajnos lappang.
Ezt az egyetlen berlini festményét ismerjük reprodukcióról,
amelyet először Kállai Ernő közölt Új magyar piktúra című,
1925-ben, Berlinben megjelent könyvében. A kompozíció
szerkezetessége már a festményhez készített, szintén
a család tulajdonában lévő vázlaton is hangsúlyos
elemként érvényesül, Kállai is ezt a vonását emelte ki,
de Bernáth Aurél visszaemlékezése rávilágít arra, hogy
Berény ezzel a képével útkeresésének kardinális pontjához
ért: „Azt láttam, hogy Róbert a festészet alakítási
problémáinak kritikus határához ért el, s hogy ezen
a ponton megállnia nem lehet.”
A festő egyik leszármazottjának gyűjteményéből ismert
egy ezen a határon mindenképpen túllépő, az életmű
egyik legmodernebb felfogású, stilizált férfiportréja, amely
a család emlékezete szerint Franz Kafkáról készült
Berlinben. Igaz, hogy Kafka 1923-ban rövid időre a német
fővárosba költözött, de hogy a festmény valóban őt
ábrázolja-e, még nem állíthatjuk biztosan. A festői
lehetőségek spektrumán még messzebbre merészkedés
egyik ritka példánya lehet az a sajnos reprodukcióról sem
ismert Absztrakt kísérlet című, kartonra festett olajkép,
mely egykor a család birtokában volt, de ma lappang.
Berény valószínűleg ezen a festményén sem lépte át az
ábrázolás szigorúan vett határát, legalábbis abból,
ahogy a legmodernebb törekvések zsákutcájáról
nyilatkozott ebben az időben, ez derül ki. Tihanyi Lajos
erről így ír egyik levelében: „Berény egy új lapban
G.[estaltung] egy szót biggyesztett oda; kbelül ’az összes
neurózisok a művészetben kiölték magukat és azért vége
az izmusoknak’ .”
A legújabb izmusoktól elforduló, csalódott festő elhagyott
útjára friss szemlélettel való viszatérés igényéről
tanúskodik tárgyalt képünk is. Elcsépelt frázisnak hat,
de e kép valóban fontos, korábban hiányzó láncszeme
a Berény œuvre-nek, ugyanis általa valamelyest áthidalhatóbbá vált a szakadék két ismertebb periódusa között.
Érthetőbbé vált, hogy a festő miképpen jutott el
pre-avantgárd periódusát követően az 1920-as évek
végén, az 1930-as évek elején alkotott sziporkázó
életörömöt és a művészi találékonyság elegyét sugárzó

friss művekhez, az Art Deco elemeit, a posztkubizmus
fegyvertárával ötvöző alkotásokig. Így már a pályaív
logikusan egymásra épülő szekvenciái is érzékelhetően
kitapinthatók
A festmény diagonálisra építő szerkezete még fauve
aktjainak reminiszenciája, ugyanakkor azok térbeliséget
hangsúlyozó rövidüléseit és erős plaszticitását elveti,
helyét a stilizált, dekoratív forma felé tartó igyekezet veszi
át, melynek végpontján – az aktoknál maradva –
az Árnyék és Olympia című, 1928-as festménye áll.
Német kortársainak hatása egyáltalán nem érzékelhető,
sokkal inkább farncia kollégái, leginkább Dufy és Matisse
dekoratív képépítésével, vagy az akkoriban szintén
Berlinben alkotó Czóbel Bélának – elsősorban enteriőrjein
tapasztalható – hasonló, de primitívebb, nyersebb
törekvéseivel mutat párhuzamot.
A jobbra-balra dőlő, falnak fordított képek, vakrámák és
egyéb berendezési tárgyak által keltett furcsa térérzet
a festő városmajori villájában 1930 körül készült
enteriőrökön köszön majd vissza, azok vizuális előzménye
már ezek szerint csírájában itt, Berlinben tettenérhető.
Erről a térszemléletről árulkodik egy a család gyűjtemé-

nyében fennmaradt kisméretű kartonra festett enteriőrképe is, melyen szintén a Luitpold Strassén álló műtermet
örökítette meg, ráadásul ugyanabban az évben,
de a kiüresedéstől és fásultságtól ásító férfiszoba helyett
tárgyalt festményünkön tarka színkavalkád és egy
meztelen modell fogad. A szinte csont nélküli puhasággá
absztrahált test ha nem is kifejezetten erotikus, mégis
kellemes érzetet kelt.
A Berlini akt Berény egyetlen ma elérhető aktfestménye
1911 és 1928 között. Rajta kívül csupán egyetlen szintén
a német fővárosban festett ülő női aktjáról van
tudomásunk, de ez az 1920-as kartondekli-kép elveszett.
A most kalapács alá kerülő kép új tulajdonosa tehát
valóban ritkasághoz, unikális műhöz jut.
Képünk előkerülése reményt nyújt arra is, hogy talán
a közeljövőben még több a berlini évek alatt készült
Berény mű bukkan fel, s általuk egyre közelebb kerülünk az
életmű minél teljesebb feldolgozásához.
Barki Gergely

108 Scheiber Hugó (1873-1950)

109 Emőd Aurél (1897-1958)

Nagyvárosi fények, 1930-as évek

City lights, 1930s

Bikaviadal, 1930-as évek
Bull Fight, 1930s

51,5 x 33 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

90 x 110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Emőd

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 516 EUR	

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 3 065 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 8 065 EUR	

n
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110 Jámbor Lajos (1884-1954)

111 Czóbel Béla (1883-1976)

Napsütötte házak
Sunlit Houses

Párizsi házak, 1925 körül
aHouses in Paris, c. 1925

60 x 80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:Jámbor

53 x 41 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 161 - 1 548 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

n

Jámbor Lajos: Fiatal lány mandolinnal
Jelen képünk hátoldalán
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112 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Gyümölcscsendélet órával, szoborral, 1918
Still-Life with Statuette, Clock, 1918
75 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right:Perlrott Csaba V 918
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 51 613 - 77 419 EUR		

IRODALOM | bibliography
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos. Szerk.:
Dr. Basics Beatrix–Dr. Dománszky Gabriella, Ferenczy
Múzeum, Szentendre, 2015.
- Boros Judit: Perlrott Csaba Vilmos. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, 2015.
- Benedek Katalin: Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
alkotói pályájának főbb állomásai. Munkácsy Mihály
Múzeum, Békéscsaba, 2005.

Ritka csendélet
A körasztalon szürke tónusokban játszó terítő, rajta
meglepő módon társított csendélet-motívumok: egy
kecses porcelán kisplasztika, egy rózsaszín díszpapírba
csomagolt cserepes rododendron, egy gazdagon kialakított
empire asztali óra és egy tál gyümölcs. A zárt térben
beállított, oldott ecsettel élővé varázsolt kép jellegzetes
Perlrott Csaba Vilmos-kompozíció a festő szinte egyáltalán
nem ismert svájci korszakából.

kecsesen előre nyújtott lábujjaival teszteli a víz hőmérsékletét. Az először 1757-ben kiállított kisplasztika olyan
sikeressé vált, hogy a Sèvres-i porcelángyárban maga
Falconet irányította sokszorosítását. Perlrott – minden
bizonnyal Matisse sugallatára – beszerzett egy replikát
Párizsban, és több képén is szerepeltette. Az 1920-as
évekből való Csendélet szoborral című oldott csendéletén
könyvek, írótoll, szoborfej és földgömb társaságában
látjuk, a Csendélet szoborral és párizsi látképpel című,
nyersen kubizáló, 1912-es képen pedig egy széles városi
látkép előtt.

Matisse tanítványa
Az órásmester fia
Az elmúlt évek kutatása (lásd Boros Judit tanulmányát a
szentendrei életmű-kiállítás katalógusában!) tisztázta,
hogy Perlrott az 1908-ban megnyitott Matisse-iskola
diákja volt. A fauve mesterről tudjuk, hogy minden
modern festői szabadság mellett megkövetelte a
tanítványoktól, hogy klasszikus szobrok gipszmásolatait
rajzolják, a Belvederei Apollótól a Louvre egyik híres
Mars-szobráig. A kis gipszkópiák beleégtek Perlrott
emlékezetébe, fauve-os vagy kubizáló modern csendéletein rendre visszatérnek. A most kalapács alá kerülő
festményen látható szobor eredetijét a francia rokokó
porcelánok 18. századi sztárja, Étienne Maurice Falconet
készítette.
Porcelán szépség
Falconet Fürdőző című kis márványszobra egy tipikus
rokokó jelenet: a ruhájából kilépő mezítelen fiatal lány

Perlrott Csaba Vilmos Csendélet karosszékben című képe
a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán, 2016
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Egy harmadik esetben, a Csendélet a párizsi műterem
ablakból (1914 körül) című kubista kompozíción a kecses
rokokó plasztikával egy óra, egy cserepes virág és egy
gyümölcsös tál társaságában találkozunk – ugyanazokkal
a kellékekkel, amiket a most előkerült 1918-as festményen
is ott találunk. Ezekben az években Perlrott a svájci
Davosban vészelte át a háború viszontagságait, ott
születhetett ez a kompozíció is, megidézve a békebeli
párizsi éveket. A svájci korszakból alig ismerünk festményt,
monográfusa szerint minden bizonnyal a davosi
vásárlóknak adhatta el az ott készült vásznakat.
A svájci vevők pedig nem tudhatták, hogy az óra a magyar
festő számára egész más jelentéssel bírt, hiszen rá
békéscsabai órásmester apja rá akarta kényszeríteni saját
szakmáját, és csak ifjúkori lázadó szellemének köszönhette,
hogy nem hagyta magát eltántorítani a modern
képzőművészet útjáról.

114 Rudnay Gyula (1878-1957)
n

113 Szobonya Mihály (1855-1898)
n

Nagyerdő széle (Gyerekek a forrásnál), 1890
At the Forest (Children at the Spring), 1890
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Különleges nézőpont (Kék égre pillantva, Sárga rózsa), 1932
Special Aspect (Yellow Rose), 1932

63 x 83 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szobonya Mihály 1890

32 x 28,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bábony,
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rudnay Gy 1932

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 5 806 EUR	

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 260 000- 460 000 Ft
Estimated price: 839 - 1 484 EUR	
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115 Bernáth Aurél (1895-1982)
n

Éjszaka lepkékkel I. (Csendélet hegedűvel), 1929
Night with Butterflies (Still-Life with Violin), 1929
90 x 72 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left:
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 193 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 29 032 - 45 161 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Gál Jenő (Pécs), majd Tarján Imréné
gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Bernáth Aurél gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum,
1956. (sorszám nélkül)
- Best of Műterem, Műterem Galéria, 2007.
- Bernáth Aurél kiállítása. Qualitas Galéria, 1989.
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REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bernáth Aurél kiállítása. Qualitas Galéria, 1989. katalógus
- Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, 2009, 37.
IRODALOM | bibliography
- Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, 2009.
- Pataky Dénes: Bernáth Aurél. Corvina, 1972.

Ablak a bensőre
Számtalan ablakpárkányon játszódó csendéletet ismerünk
a modern festészet történetéből Bonnard-tól Matisse-ig,
de ilyen különöset egyet se: az ablak nem panorámával
szélesíti a kép terét, hanem belemeríti a puha, szénfekete
és mélylila éjszaka befelé forduló sötétjébe. A fehér
függöny félrehúzva, az ablaktábla kihajtva, hogy az éjjeli
lepkék megtalálják az utat a villanyfényes szobába és úgy
repkedjenek, mint az éjszakai magányban szabadon
szárnyaló gondolatok. Matisse alig tíz évvel korábban
festett egy nagyon hasonló kompozíciót: hegedű nyitott
tokkal az ablak előtti asztalkán. De a francia változatban
az árnyékos spaletta a vakító tengerparti napsütést zárja ki
(részlegesen), míg a magyar festő az éjszaka csöndjét
választja. Bernáth Aurél intellektuális felkészültségére és
bátorságára volt ahhoz szükség, hogy egy ilyen
hétköznapi, „nem festői” momentum szimbólumokkal teli
művészi témává váljon. Ez az a pillanat Bernáth életében
– a 20-as évek második fele –, amikor túllendült az
avantgárd kísérleteken, és rátalált saját, romantikusra
hangolt, festői finomságokra kiélezett, látványkövető nyelvezetére.

Bernath Aurél: Csendelet hegedűvel, 1928

Kilátás a folyóra

Pillangó és hegedű

Jól ismerjük az Éjszaka lepkékkel ablakát és az alá állított
kis asztalt Bernáth Aurél híres, Nemzeti Galériában őrzött
Reggel című olajképéről (1928). Felesége, Pártos Alice
a szlovákiai Pöstyén híres szanatóriumában kapott állást
1926-ban, ahol a festő is ideális művészi környezetre
talált. Itt örökítette meg az akváriumos folyóparti tájat.
„Mintha egy oázisra érkeztem volna – írta Utak
Pannóniából című visszaemlékezésében Pöstényről –,
szaharai gyaloglás után. Kedves szoba várt rám, a
szanatórium negyedik elemén. Ablakom alatt a Vág folyó
éppen akkor áradtan rohant. Tündéri kép. Nehéz szürke
nyári felhők ülték meg az eget, a folyó túlsó partja mögött
pedig erdő-borította domb és hegyvonulat a nedves nyár
erős kék-zöldjébe áztatva, nagyvonalú panorámát adott.”
Ez az a látványt, amiről Bernáth tudatosan lemondott az
éjszakai pasztellen, a belső felé nyitva meg a kép terét.

A hegedű, a lepke, a nyitott ablakszárny és a lebbenő
függöny visszatérő motívum Bernáth 20-as évekbeli
festészetében. Ennek a motívumkörnek legszebb főműve
az Éjszaka lepkékkel, a néma hegedű felett lebbenő éjjeli
pillangókkal. Ahogy a nappal játszódó Reggelnél a távoli
folyó és az aranyhalas akvárium vize egymásra vetül, úgy
játszik az Éjszaka lepkékkel esetében a művész a
pasztellfekete éjszakára rajzolódó hegedű-barna pillangó
sziluettjével és a sötét pilleszárnyakat körvonalazó,
feketére felhelyezett lila krétafolttal. A kép tele van – csak
pasztellkrétával „megfesthető” – virtuóz megoldásokkal, az
üvegtáblát láthatóvá tevő szürke csillanástól a függöny
rózsaszín reflexeiig. Nem véletlen tért vissza a témához
Bernát később, megrajzolva a kép oldalnézeti variánsát
(Éjszaka lepkékkel, 1959) évtizedekkel később. Az Éjszaka
lepkékkel jól példázza, hogy Bernáth mélyzengésű
intellektussal felruházott „látványfestészete” cseppet sem
konzervatív, nem a hétköznapi realitást dokumentálja,
hanem az átélhető, modern szimbólumok nyelvén mesél
a tudat és a tudattalan működéséről.

Bernáth Aurél: Reggel, 1927, Magyar Nemzeti Galéria
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116 Ferenczy Béni (1890-1967)

117 Jaschik Álmos (1885-1950)

Fürdőző
Bather

A vitorlás (A szerelemhajó érkezése), 1925 körül
The Love Boat, c. 1925

m: 21 cm
Bronz | Bronze
Jelzés nélkül | Unsigned

55 x 50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jaschik

Kikiáltási ár: 650000 Ft / 2 097 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 677 EUR	

n
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n

118 Szántó Piroska (1913-1999)
n

119 Pólya Tibor (1886-1937)
n

Színes őszi táj, 1962
Autumn Landscape, 1962
50 x 61,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szántó Piroska;
Jelezve balra lent | Signed lower left:962
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR	
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Cirkusz, 1930-as évek
Circus, 1930s
69 x 79 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya Tibor
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 194 EUR	
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120 Patkó Károly (1895-1941)
n

Fésülködés (Toilette), 1929
Combing (Toilette), 1929
140 x 120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right Patkó 1929
Kikiáltási ár: 42 000 000 Ft / 135 484 EUR	
Becsérték: 60 000 000 - 90 000 000 Ft
Estimated price: 193 548 - 290 322 EUR		

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Római Magyar Intézet (R. Accademia d’Ungheria di
Roma) ösztöndíjas művészeinek első kiállítása. Nemzeti
Szalon, Budapest, 1931. május–június. (Feltehetően
azonos: Kat. 125. Toilette)
- Patkó Károly festőművész gyűjteményes kiállítása. Ernst
Múzeum, Budapest, 1932. január. (Feltehetően azonos:
Kat. 35. Toilette)
- Patkó Károly emlékkiállítás. Nemzeti Szalon, Budapest,
1941. november. (Feltehetően azonos: Kat. 6/a.
Fésülködő)
- Aba-Novák, a „barbár zseni”. MODEM, Debrecen, 2008.
április–július. (Kat. 121)

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Aba-Novák, a „barbár zseni”. Kiállítási katalógus.
MODEM, Debrecen, Budapest, 2008. (121. kép)

Patkó Károly római műtermében a Fésülködés című kép előtt, 1930
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Pillantás a műterembe

Tiziano Vecellio: Vénusz, 1520 körül
National Gallery of Scotland, Edinburgh

Tiziano Vecellio: Hölgy tükörrel, 1514 körül
Musée du Louvre, Paris
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A magyar festészet történetének egyik legszebb
műteremfotója a nyolcvan éves Pesti Napló 1930-ban
kiadott ajándékalbumában jelent meg: Patkó Károly
hórihorgas alakja élesen kirajzolódva tűnik fel egy
festőállványra tett, fehérre alapozott vászon előtt, tőle
jobbra, vakító világos köntösben egy fiatal lány, talán
a készülő mű leendő modellje ül. Balra fiókos festőszekrény, a háttérben három befejezett kompozíció látható:
a fehér vászontól balra egy olasz táj apró részlete bukkan
elő, jobbra pedig az egész életmű két csúcspontja, az
1930-as Hajóácsok és az egy évvel korábbi Fésülködők
című festmény tűnik fel.
A pazar fénykép három másik társaságában a Római
Magyar Akadémiában folyó művészi munkáról tudósította
az album olvasóit. Patkó mellett Molnár C. Pál és Pátzay
Pál műtermeibe is betekinthettek az érdeklődők, s az
Akadémiának helyet adó Palazzo Falconieri Tiberis felőli
homlokzata is feltűnt a képek sorában.
A Bethlen-kormány tudatos külpolitikai stratégiájának
fontos eleme volt, hogy a Trianon után elszigetelődött,
majd külkapcsolatait félénken újraélesztő ország a világ
fővárosaiban állami ösztöndíjasokat fogadó, kulturális
intézeteket hozzon létre. Ennek a hálózatnak egyik
legfontosabb oszlopa volt a művészeknek, nyelvtanároknak, történészeknek és papoknak ideiglenes otthont adó
Regia Accadémia d’Ungheria, a római Collegium
Hungaricum. A Via Giulián álló, Borromini által tervezett
barokk palotát 1927-ben sikerült megszerezni az olasz
államtól. A Római Magyar Akadémia kinevezett kurátora
1928-tól a korszak egyik legjelentősebb, s talán
legnagyobb hatású művészettörténésze, Gerevich Tibor
volt, aki tudatosan, markáns kultúrpolitikai vonalat
képviselve fáradozott egy jellegzetes „római magyar stílus”
létrehozásán. Stíluseszménye a klasszikus itáliai
hagyomány által megihletett novecento italiano volt,
s úgy vélte, ez az irányzat alkalmas leginkább az
építésszettel „szövetséget kötő” falképfestészet segítségé-

vel a színvonalas közösségi művészet megteremtésére.
Minden bizonnyal Gerevich döntése volt az is, hogy az
első, 1928-ban érkező ösztöndíjas évfolyamba meghívta
a magyar újklasszicista törekvések négy kiemelkedő
személyiségét, Patkó Károlyt, Szőnyi Istvánt, Aba-Novák
Vilmost, valamint a szobrász Pátzay Pált. Míg ők, a számos
sikert maguk mögött tudó művészek pályázat nélkül,
mintegy felkérésre foglalták ideiglenes római otthonaikat,
addig a többiek éppen hogy csak befejezték a budapesti
Főiskolát, mikor elnyerték ösztöndíjukat.

számolt közös útjukról egy közeli barátjának: „Két napja
újra Rómában vagyok, miután 3 hétig Umbriát kószáltam,
Perugia, Assisi, Arezzo (rajzolva) és három hetet az Adria
partján Francavilla al Mare és San Vitoban töltöttem,
Patkó Carollal együtt. (…) Színes vitorlák, színes halász
kosztümök! Narancs, ordító kék! Sajgó zöld! Gyönyörök
tébolya! Ezeket a dolgokat raktuk papírra, hogy a római,
immár elkészült műteremben mindezt realizáljuk, hogy
majdan idővel, éspedig remélem rövidesen pénzzé tegyük,
egyrészt a szenvedő emberiség, másrészt a mi javunkra.”

Római honfoglalás

Egy főmű születése

Bár Patkó esetében a római indulás pontos körülményeit
nem ismerjük, feltehetően Aba-Novákhoz hasonlóan ő is
1929 januárjában érkezett az olasz fővárosba. A remélt
ideális állapotok helyett mostoha körülmények fogadták a
beköltöző művészeket. A Collegium Hungaricum épülete, a
17. században emelt Palazzo Falconieri alkalmatlan volt új
funkciójára, így teljes belső átalakításra és alapos
renoválásra szorult. Az első hónapokban a központi fűtés,
lift, új víz- és elektromos hálózat kiépítése folyt, s ez
megakadályozta az egyes lakószobák elfoglalását és az
alkotó munka zavartalan elindulását. A palota mellett új
műteremházat terveztek, s annak elkészültéig, egészen
május elejéig a művészek a palazzo már befejezett, északi
világítású traktusában dolgozhattak. Az ösztöndíj csupán
műtermet, modellhasználatot, ellátást és havi 300 líra
költőpénzt tartalmazott, ami igen szerény megélhetést
biztosított a művészeknek.
Aba-Novák leveleiből tudjuk, hogy a festők az első
hetekben a város műemlékeit és képtárait bújták, általában
csak február végén kezdték el a munkát. Nyilván az
egymáshoz közeli alkotás is inspiráló lehetett, de az igazi
revelációt egy nyári tanulmányút jelentette számukra.
Aba-Novák és Patkó augusztus elsején találkoztak
Perugiában, ahonnan kiindulva másfél hónapon át
„kószáltak” Umbria lenyűgöző tájain. Szeptember 15-én
visszatérve Rómába, Aba-Novák a következő szavakkal

Patkó nagy valószínűséggel ezekben a őszi, lelkes
munkával telő hónapokban festette meg a most
bemutatott alkotást. A haját fésülő vagy tükör előtt
szépítkező nő témája a húszas évek elejétől kezdve nagy
népszerűségnek örvendett a klasszikus hagyományt újra
piedesztálra emelő Szőnyi-kör művészeinél. Az általában
egy-két mellékalak beiktatásával csoportkompozíciókká
fejlesztett képtípus több évszázados művészettörténeti
tradícióba illeszkedett, reneszánsz előzményei minden
bizonnyal közvetlen mintát is jelentettek Patkó számára.
A kompozíció bal szélén látható vörös függöny összetett
szimbólumrendszeréből a motívum elválasztó-összekötő
funkciója és az ebből kibomló jelentésrétegek dominálnak:
az elhúzott drapéria fokozza a jelenet intimitását, a nézőt
szinte észrevétlenül a titkokba bepillantó voyeur szerepébe
helyezi. Ezen kívül természetesen a két szféra határát is
jelzi: a látvány színpadiasságát fokozva a kép és a valóság
közti különbségre, a pillanat hétköznapisága és
a műalkotás időtlensége között tátongó szakadékra is utal.
Patkó képének egyik legizgalmasabb leleménye az a mód,
ahogy sikeresen formál klasszikus szépségű, múzeumi
súlyú, időtlen jelenetet két alakjából, miközben néhány
részlettel saját korát is beemeli a kép asszociációs terébe.
A tökéletesre csiszolt kompozíció, a kiegyensúlyozott
testtartás, a kezek beállítása, a nyugodt ritmus, a
szoborszerű plasztika és a főalak elmerengő tekintete

kiszakítja a nézőt a jelenből, miközben a csendéleti
részletek, a jellegzetes, fényesre politúrozott Art Deco
asztal a parfümös üveggel annyira hangsúlyos korjelző
tárgyak, hogy egy csapásra visszacsempészik a mű
megszületésének korát az ábrázolás befogadójának
gondolatai közé.
Ez a klasszikus időtlenség, a reneszánsz hagyományból
kiinduló hangsúlyos figurális irányzat – talán az
avantgárdból való kiábrándulás következményeként –
a húszas évek folyamán egész Európát meghódította.
Patkó képének párhuzamai éppen úgy megtalálhatók az
olasz novecento képviselőinek életművében, mint ahogy
Picasso 1920-as években festett klasszikus ihletésű,
robosztus nőalakjai is a festői gondolkodás rokonságára
utal. Az analóg vonásokon túl azonban a Fésülködésnek
van egy izgalmas, egyéni karakterisztikuma, ami
feltehetően összefügg a Kállai Ernő által sokat emlegetett,
jellegzetes magyar, érzékiségre törekvő művészi habitussal.
Bár az alakok plasztikája szinte Ingres klasszikus,
szoborszerű letisztultságát idézi, a színezés és a faktúra
terén ennek ellenére kitör a bővérű, áradó festői talentum.
A rendkívül finom tónusátmenetekkel formált testeken,
a drapérián és a szűk kulisszát lezáró háttéren a villódzó
reflexek felrakása cézanne-i örökségre utal, miközben
a lendületes bekarcolások és a vattásan feltett foltok
a legapróbb szegletig mozgásban tartják a felületet.
Patkó mintha versenyre kelne Aba-Novák kimeríthetetlen
gazdagságú, reliefszerűen megmozgatott festői
technikájával: olyan csemegét ad a szemnek, amelyen
a kompozíció befogadása után is bőven akad
gyönyörködni való.

Rembrandt van Rijn: Bethsabe, 1654,
Musée du Louvre, Paris

Patkó Károly Fésülködés című festménye az életmű egyik,
ha nem a legjelentősebb és legszerethetőbb darabja, amely
– Aba-Novák néhány monumentális kompozíciója mellett
– a római iskola első korszakának magasan kiemelkedő
képviselője.
Molnos Péter

Patkó Károly: Fürdőzők, magántulajdon

121 Scheiber Hugó (1873-1950)

122 Nádasdi Sárközy Elemér (1900-1988)

Folyópart holdvilággal
Riverside in Moon Light

Az eperjes főtere (Rákóczi-ház), 1937
The Main Square in Eperjes (Rákóczi House), 1937

58 x 40 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

51 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nádasdi Sárközy 1937 Eperjes

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 613 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR	

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 581 EUR	

n
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124 Czóbel Béla (1883-1976)
n

123 Vajda Lajos (1908-1941)

Párizsi modell, 1920-as évek
Parisian Model, 1920s

n

Pöttyögetett szigetmonostori ház
Dotted House
31 x 30 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 548 EUR	
Becsérték: 600 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 581 EUR	
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65 x 50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 097 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 581 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Helmut Turck gyűjteményében

125 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Parkrészlet vöröslő lombokkal (Padon ülő), 1910 körül
Park Scene with Red Trees (Sitting on the Bench), c. 1910
40 x 50,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 548 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 29 032 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Szerk.: Passuth Krisztina–Szücs György, Magyar Nemzeti
Galéria, 2006.
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Pór Bertalan: Erdőszéle, 1908, magántulajdon

Pór Bertalan: Erdei út, 1911, magántulajdon

Vadak között

Fauve-os közvelenség

Őszi parkban

Pór Bertalan a 20. század első évtizedében a legmodernebb művészeti forrásokból táplálkozott: tanult a neves
Julian Akadémián, majd együtt dolgozott a „legvadabb”
magyarokkal, Czóbellel és Berénnyel, megismerkedett
Matisse-szal és megfordult a híres Stein szalonban a Rue
de Fleurus-ben is. Nemcsak látta a fauve-okat a párizsi
Salon des Indépendants-en, de ott lógott közöttük
arcképe, amit Berény barátja róla festett 1907-ben.
Ahogy Passuth Krisztina írta a Magyar Vadak katalógusában: „Pór Bertalan életében szerencsés változást jelentett,
hogy fiatal festőbarátjával, Berény Róberttel együtt
1907-ben Olaszországba utazott. (…) A hosszú kirándulás,
a közös együttlét feltehetően felszabadítóan hatott Pór
Bertalanra, legalábbis erről tanúskodik a Kőhíd mellett
(Erdőszéle) című 1908-as festménye. A mű szerkezeti
felépítése, a tájrészlet kivágata, de főként a kék-zöld foltok
oldott festőisége Cézanne tájkompozícióira és a fauve
mesterek ecsetkezelésére egyaránt utal.”

Kemény Gyula szintén Pór Kőhíd című képét emeli ki az
életműből, mint az egyik kivételesen fauve-os magyar kép:
„Néhány kivételtől eltekintve – pl. Czóbel Párizsban festett
képei, Tihanyi Pont Saint-Michel, Márffy Színes női akt,
Pór Bertalan Önarckép, Kőhíd mellett – a magyar
festészetben nem tudott gyökeret ereszteni a fauvizmus
spontaneitása. Az eszközöket átemelték – főleg ami az
erőteljes színhasználatot érinti –, de azokat saját
konvencióiknak rendelték alá. A fauve koncepciót annak
vizuális táplálékforrásaival a gauguini, a van gogh-i,
a cézanne-i és seurat-i gyökerekkel – együtt próbálták
értelmezni és megérteni.”

A most kalapács alá kerülő fauve-os tájkép legközelebbi
rokona a Magyar Vadak katalógusában emlegetett
1908-as Kőhíd (Erdőszéle) kép mellett az 1909-es Fények
(Folyópart fákkal) és a szintén 1909-es Árnyas folyópart
című kompozíció. Mindegyik annak a forrongó, kísérletező,
stíluskereső korszaknak a lenyomata, amikor a századeleji
avantgárd izmusok legjobb magyar reflexiói megszülettek
a neósok Nagybányája és a Nyolcak kiállításai között.
Koraőszi fás ligetet látunk, ahol a fatörzsek alját nyaldossa
a megáradt patak. A kép jobb szélén egy merengő néző ül
háttal nekünk, a zöld pad csíkokat rajzol impresszionista
módon kékkel festett árnyékalakjára, miközben ő nézi
a rohanó víz és az őszi természet lenyűgöző összhatását.
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126 Mazzag István (1958-)

127 Nádler István (1938-)

Tájkép, 1999
Landscape, 1999

No. 5., 1997
No. 5., 1997

80 x 120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mazzag

100 x 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Nádler István 1997 No. 5.

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 419 EUR	

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 340 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 1 097 - 1 419 EUR	
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128 Brodszky Sándor (1819-1901)
n

Romantikus táj (Kraszna völgye Erdélyben)
Romantic Landscape
27 x 23,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Brodszky S
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR	
Becsérték: 750 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 419 - 2 903 EUR	

129 Telepy Károly (1828-1906)
n

Tátrai táj

Landscape in the High Tatras
21,5 x 31 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Telepy K
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR	
Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 419 - 3 226 EUR	

Szerepelt a BÁV 54. aukcióján, 1981 május / 5674.
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130 Mesterházy Kálmán (1857-1898)
n

Fények a Balalton felett (Horgászfiú a Balatonnál), 1895
Lights above Lake Balaton, 1895
107 x 135 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mesterházy
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 9 032 EUR	

Mesterházy Kálmán

Mészöly Géza: Siófok (Balatoni részlet), 1872, Magyar Nemzeti Galéria
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131 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Park, 1917
Park, 1917
69 x 98 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber Hugó 1917
Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 484 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 12 903 EUR	

Szerepelt a BÁV 55. árverésén, 1981. szeptember, 165. tétel

Plány Ervin: Tavaszi kert, 1907-1909, magántulajdon
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132 Szőnyi István (1894-1960)
n

Vacsorázók (A Fészek Klub udvara), 1935 körül
Having Dinner (Fészek Club), c. 1935
90,5 x 119,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I
A kép vakkeretén vámcédulák, a Nemzeti Szalon és az 1936-os, XX. Velencei
Biennálé raglapjai, valamint kézzel írt cédula: „Szőnyi István VIII. Baros u. 21.
Vacsorázók”
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 48 387 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dobos Elek tulajdonában,
majd a Koller-gyűjteményben.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- XX. Esposizione Biennale Internazionale d’Arte della citta
di Venezia. Velence, 1936. (Katalóguson kívül.)
- A Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület törzstagjai első
kiállítása. Nemzeti Szalon, Budapest,
1941. április 26–május 11. (Kat. 97. Vacsorázók)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Feledy Balázs: Koller, Corvina, 2013
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A művészek otthona
A Szőnyi-életmű különleges témájú, múzeumi rangú
alkotásán a magyar művészeti élet egyik kultikus,
szórakoztató anekdotákkal és bennfentes titkokkal övezett
helyszíne elevenedik meg. Az 1901-ben alakult Fészek Klub
egy hosszú felsorolásból képzett mozaikszóból kapta
nevét, amely a társaság műfajokon és művészeti ágakon
átívelő jellegét hivatott kifejezni. A Festőművészek,
Építőművészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek és
Komédiások, vagyis szinte a teljes budapesti művészvilág
felé nyitó, székhelyét a Kertész és a Dob utca sarkán
felállító társaság elsődleges célját az alapító nyilatkozat
rögzítette: „A képzőművészek, zenészek, énekesek és
színészek társas érintkezésének előmozdítása olyképpen,
hogy művészeink eddig szétszórt csoportjai egy kedves
meleg »fészekben« találkozhassanak, s ott az együttes
érintkezés és termékenyítő eszmecsere útján szívük közös
ideáljának, a művészetnek szolgálhassanak.” E fennkölt
eszme a hétköznapok szintjén persze profánabb színezetet
kapott: ádáz kártyacsatákban, emlékezetes ugratásokban,
színházi bemutatókat és vernisszázsokat követő elegáns
bankettekben, valamint évente megrendezett, több száz
fős látogatói sereget vonzó farsangi bálokban öltött testet.
A Klub tökéletesen beváltotta az alapítók reményeit:

Farkas István: Kávéházi jelenet, 1922 körül,
Székesfehérvár Városi Képtár - Deák-gyűjtemény
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a művészek itt intézték ügyeiket, itt születtek a nagy
tervek, itt találtak egymásra az alkotók és mecénásaik is.
Az igényesen berendezett klub fő jövedelemforrása az ott
folyó hazárdjátékból, elsősorban a pénzben játszott
kártyacsatákból eredt, amit aztán a rendezvényekre és az
remek konyhát vivő vendéglő működtetésére fordítottak.
E kétes jövedelemforrás ellenére a Fészek hihetetlen
népszerűségre tett szert: nem csupán a művészek vérre
menő ugratásoktól zengő bohém-tanyája volt, de ide járt
koncerteket hallgatni József főherceg, itt találkoztak
a budapesti nagypolgárság irigyelt krőzusai és a
könnyelmű arisztokrata csemeték, ide húzódtak meg
egy-egy vacsora erejéig a politikusok és mozisztárok, s ide
látogattak el szinte kötelező programként a Magyarországra látogató külföldi hírességek.
Egy firenzei kerengő Budapest szívében
A Fészek Klub történetében az 1922-es év fontos állomást
jelentett. Ekkor nyílt meg az a sokakat vonzó, estéről
estére minden vendégét elkápráztató kerthelyiség, amely
Szőnyi István festményén is látható. A korabeli sajtó nem
spórolt az elfogódott jelzőkkel, mikor a grandiózus
fejlesztésről hírt adott olvasóinak. A Színházi Élet így
számolt be a főváros új nevezetességéről: „A pesti tarlón

egy csodás virág nyílt ki. Kövek közt, az Erzsébetváros
háztömege közepén virult ki hirtelen, páratlan gyorsasággal a Fészek-Klub nyári helyisége. (…)
Régóta benne van a köztudattan, hogy a Fészek,
a képzőművészek és zenészek e művészi berendezésű és
választékos légkörű közös otthona Budapest egyik
legérdekesebb társadalmi gócpontja. Eddig is szép volt az
a lombos, gyepes kis kert, mely a Kertész- és Dob-utca
szegletén, magas házfalak mögött nyújtott enyhet a
tikkadt nagyvárosi életben felőrlődő, szépséget és
szabadságot kedvelő művészlelkeknek. Ez az egyszerű,
primitív szépség most aztán művészi keretet nyert.
Körös-körűl karcsú oszlopok kerítik el a vacsorázóhelyet s
képeznek egy szellős, fedett folyosót, ahol a vacsora utáni
társasélet zajlik le. E finom, nemes architektúra Bálint
Zoltán és Jámbor Lajos nagy kultúrából, ritka tehetségéből
és szerencsés ihletéből született műve. (…) De van is sikere
az új helyiségnek. Már délután négy felé megtelik
közönséggel, csevegőkkel és kártyásokkal, persze csak
szolid kommersz-játékosokkal, akik frissítő italok, fagylalt,
kávé és szivar mellett vígan dacolnak a kinn kegyetlenkedő
kánikulával. Este pedig a ragyogó olasz rivéramenti
fürdőhelyek tündérvilágszerű víziójának egy állama a hely.
A nemes kőívek s zöld lombok közt kigyúlnak a villanyos
ívlámpák, felcsillannak a színes ernyőjű kis asztali fények s

A Fészek Klub kertje, 1920-as évek

A Fészek Klub terasza, 1920-as évek

A Fészek Klub kertje, 1922

megjelennek a nők, mint sugárzó alkonyi ember-virágok s
körülöttük a szépségüknek hódoló férfiak serege. Ilyenkor
nyeri el a művész-alkotta keret igazi méltó tartalmát,
ilyenkor érezzük és élvezzük igazán, hogy Budapest,
a szegény, vívódó Pest egy új szépséggel gazdagodott.”
A Szőnyi festményén feltűnő környezet főbb elemeiben
alig változott valamit az elmúlt közel egy évszázad alatt.
A Kertész utcai épület apró kaviccsal beszórt udvarán már
a kerthelyiség megnyitásakor is óriási hársfák álltak,
amelyek körül toszkán, reneszánsz kolostorudvarokat idéző
stílusban épült meg az árnyat adó, oszlopos folyosó.
Az emeleti teraszok franciás könnyedségű lugasokként
emelkednek a félköríves árkádok fölé, amelyekre egykor
szinte teljesen ráborultak a hársfák lombjai.
A félkörívek felett a Robbiák modorában megformált,
híres magyar festők portréival díszített majolika
medalionok kaptak helyet.

Szőnyi István: Kerthelységben, 1930-as évek, magántulajdon
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A múló pillanat örök szépsége
A Fészek fénykorában, a húszas és harmincas években
az udvaron opálos, ernyős villanylámpák alatt hófehéren
terített kerti asztalok várták a vendégeket, „ahol esténként
a legjobb művésztársaságok vacsoráztak”. Bár Szőnyi nem
tartozott a művészklub megrögzött látogatói közé,
de minden bizonnyal őt is elvarázsolta egy-egy
alkalommal a Fészek kertjének idilli hangulata: nem
véletlen, hogy egyik legszebb festményén ennek a sajátos
pesti miliőnek is emléket állított.
A puha, bársonyosan fénylő formák és a varázslatos
kolorit, a gyöngyházas színek páratlan harmóniája időtlen
hangulatot teremt a vásznon: meghittség, nyugalom
és békés derű honol a beszélgető társaság körül.
Szinte álomszerű lebegésben sejlik fel a látvány, az
ábrázolt motívumok nem rajzolódnak ki élesen, mintha

minden körvonalat feloldana a sárgán világító lámpák
remegő fénye, a színes reflexek puha áradása. A lilákkal és
kékekkel átszőtt középteret megvilágított és árnyékba
boruló alakok lágyan hullámzó csoportjai keretezik, s bár
a kompozíció tökéletes egyensúlyba kerül, mégsem
érezzük a szerkesztés szándékolt, maníros furfangjait:
Szőnyi úgy lakja be vattás hatású színfoltjaival a képteret,
hogy kompozíciójának ritmusa olyan magától értetődőnek
hat, mint a nyugodt lélegzés. Bonnard vagy éppen
Rippl-Rónai tiszta festőisége, képeik elemelt hangulata jut
eszünkbe Szőnyi remekműve előtt: olyan művész alkotása,
aki képes megragadni és időtlen lírával felmagasztalni
a múló pillanat örök szépségét.
Molnos Péter

A F. É. SZ. E. K - Festők, Építészek, Szobrászok, Énekesek és Komédiások - Klubja, 1901

A Fészek klub udvara, 2016

133 Mérő István (1873-1938)

134 Újházy Ferenc (1827-1921)

Velence
Venice

Csendélet szőlővel, gyümölcsökkel, boroskancsóval, 1916
Still-Life with Grapes, Fruits, Wine Jug, 1916

46 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mérő

71 x 87 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ujházy Ferencz 1916 89-ik évében

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 240 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 774 - 1 226 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 097 EUR	
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135 Ország Lili (1926-1978)

136 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

A múlt rétegei, 1964
The Past, 1964

Kozmosz I. (Vitorla a vizek felett) 1957
Cosmos I. (Sail above the Water), 1957

30 x 70 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

47 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gy 1957

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 839 EUR	

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR	

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szent István király Múzeum, Székesfehérvár, 1967
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137 Csók István (1865-1961)
n

Virágos ablaknál (Kilátás a városra), 1917
By the Window (View to the City), 1917
86 x 76,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I 1917
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 548 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 19 355 - 25 806 EUR	

Johannes Vermeer: Levelet olvasó nő kék ruhában,
1663-64, Rijksmuseum, Amsterdam
282
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Ferenczy Károly: Leányok virágokat gondoznak, 1889,
magántulajdon

Mednyánszky László: Tóparti táj fákkal, magántulajdon

138 Telepy Károly (1828-1906)

139 Mednyánszky László (1852-1919)

Folyóparti táj kastéllyal
Riverside with Castle

Fenyves
Pine Forest

32 x 58,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K

25,3 x 19,7 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 355 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 097 EUR	

n
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140 Mattis-Teutcsh János (1884-1960)
n

Zöld-sárga táj (Sárga táj), 1918 körül
Green-Yellow Landscape (Yellow Landscape), c. 1918
49,5 x 50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: MT
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 70 968 EUR	
Becsérték: 30 000 000 - 40 000 000 Ft
Estimated price: 96 774 - 129 032 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Hevesy Iván gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Soulflowers. János Mattis Teutsch 1884–1960.
Mall Galleries, London, 2004
- Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter, Magyar Nemzeti
Galéria, 2001
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter.
Szerk.: Bajkay Éva–Jurecskó László–Kishonthy
Zsolt–Tímár Árpád, MissionArt Galéria, 2001, 156. o.
- Majoros Valéria: Mattis Teutsch, Budapest, 1998 (címlap).
- Soulflowers. János Mattis Teutsch 1884–1960.
Mission Art, 2004, 20.
IRODALOM | bibliography
- Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter. Szerk.: Bajkay
Éva–Jurecskó László–Kishonthy Zsolt–Tímár Árpád,
MissionArt Galéria, 2001.
- Majoros Valéria: Mattis Teutsch, Budapest, 1998.
- Hevesy Iván: Máttis Teutsch János 1.
Az expresszionizmus felé. A lírai tájkép. Nyugat, 1923/13.
- Hevesy Iván: Mattis Teutsch. MA, 1918/11., 129.
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Majoros Valéria: Mattis Teutsch, Budapest, 1998 (címlap).

Mattis Teutsch János: Tájkép, 1917 körül, Magyar Nemzeti Galéria

Hajladozó erővonalak
Sárga horizont előtt egymásba hajló, már-már emberszerűen absztrahált fák. A távoli dombok és az egymást ölelő
fák hajladozó erővonalakra redukálódnak, a psziché
rezdüléseit vetítve ki az erdei tájba.
„A kép nem lehet egy természeti motívum visszaadása
– írta művészetelméleti összegzésében Mattis Teutsch
János – és egy képet éppen ezért nem lehet ama
szempontból megítélni, hogy ez a természethez
közelebb vagy távolabb áll-e.
Nem a természet visszaadása, hanem egy magas érzés
dönti el a műalkotás értékét.”
A vegytiszta expresszionizmus szól a művész írásából,
a belső érzések vonalakba

és színekbe tükrözésének modern hite.
A hajladozó formákkal kifejezett belső érzeteket szavakkal
nehéz körülírni, sokkal könnyebb az expresszív verselés
szófüzérével, ahogy Mattis Teutsch maga tette egyik –
eredetileg német nyelvű – versében:
Tiszta tavasz virít
Vágy marad
Zöld csend keríts
Nyugvás áradj
Dörgés villám fény
Szökkenj kék
Tarts meg árnyalj
Rőt melegség

Hevesy Iván, fotó: Révay Ilka

Esztéta barát
Hevesy Iván pontosan megfogalmazta a Nyugatban Mattis
Teutsch 10-es években készült absztrahált tájképeinek
működési elvét: „Szubjektív piktúra alakul így, tájképek
születnek meg, amelyeknek semmi más céljuk, minthogy
egy tiszta és bensőséges lírát szólaltassanak meg a színek
csengő erején. A hevesebb érzelmi lendületek halk és
nyugodt intenzitásra szelídülve olvadnak bele
a szemlélődő, sokszor meseszerűen irreális harmóniákba,
amelyekből a disszonanciák teljesen kivesznek, hogy
a természet kozmikus, szavak nélküli énekét zengessék
meg.” Hevesy Ivánnál senki sem értette jobban Mattis

Mattis Teutsch János: Sötét táj, 1918, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Hevesy Iván gyűjteményéből
Teutschot a korabeli Magyarországon. A leghíresebb
magyar avantgárd teoretikus cikkek sorát szentelte
a festőnek, tanulmányai és levelei Mattis Teutsch
legerősebb támaszai voltak az 1920-as évek közepéig.
Szoros barátságukról tanúskodik a Sárga táj is, ami az
esztéta tulajdonában volt hosszú évtizedekig. Talán épp
erről a képről írta a MA-ban megjelent 1918-as cikkében,
hogy „Mattis nem hangokkal muzsikál, hanem színekkel és
vonalakkal”.

Ritka főmű
A magángyűjteményben őrzött Sárga táj az európai
klasszikus avantgárd legmagasabb köreibe tartozó Mattis
Teutsch János egyik főműve. Nem véletlen rakta Majoros
Valéria a festőről írt nagy monográfiájának a címlapjára.
Ritkán kerül kalapács alá a brassói művész életművének
ilyen kvalitású és méretű festménye.

141 Nagy István (1873-1937)

142 Berény Róbert (1887-1953)

Fiatal lány vörös szoknyában (Tekintet), 1913
Giel in a Red Skirt, 1913

Vöröshajú kislány fehér blúzban
Girl with Red Hair in White Blouse

50,5 x 36 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Nagy István 1913

50 x 40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 320 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 032 - 1 613 EUR	

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR	
Becsérték: 480 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 548 - 2 258 EUR	
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143 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Balatoni táj, 1920-as évek második fele
Landscape by Lake Balaton, late 1920s
56 x 82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 967 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Dr. Éber István kapta Csinszkától 1930 körül
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Márffy magángyűjteményekben, Polgár Galéria,
Budapest, 1998. szeptember 23 – október 17.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Polgár Árpád (szerk.): Márffy magángyűjteményekben,
Budapest, 1998, 36. (ksz. 35.)
- Rockenbauer Zoltán: Márffy. [Monográfia és
életműkatalógus]. Budapest, 2006. Ksz.: 5.9.5.8
IRODALOM | bibliography
- Pátzay Pál: Márffy Ödön. Berlin, Paul Gordon Verlag, é. n.
[1928]
- Lázár Béla: (Katalógus előszó). Ernst Múzeum Kiállításai.
CXI. csoportkiállítás. Budapest, 1930. március.
- Ybl Ervin: Az Ernst-Múzeum csoportkiállítása. Budapesti
Hírlap, 1930. március 14.
- Carpaccio [Kárpáti Aurél]: Csoportkiállítás az ErnstMúzeumban. Pesti Napló, 1930. március 15.
- Rockenbauer Zoltán: Márffy. [Monográfia és
életműkatalógus]. Budapest, 2006.
- Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa. Ady özvegye,
Babits szereleme, Márffy hitvese. Budapest: Noran, 2009.

Márffy Ödön az 1920-as évek második felében pályájának
csúcsára ért. A KUT elnöke lett, rendszeresen állított ki
Budapesten, sokat szerepelt külföldön, megjárta
Lengyelországot, az Egyesült Államokat, a Velencei
biennálét, a Bécset és a barcelonai nemzetközi kiállítást,
sikere volt Nürnbergben. A hazai kritikusokat is lenyűgözte, hogy „színharmóniája a lágy összecsengések,
a színárnyalatok lehelletfinomságai, a gyöngyházszínek
ragyogó irizálásának költészetét sugározza – miként ezt
Lázár Béla művészeti író is hangsúlyozta az Ernst
Múzeumban 1930-ban bemutatott kiállítás katalógusában.
– Egy megnemesedett, mélybemarkoló, érzésekben
dúskáló művészet ma az övé.” – foglalta össze. Ybl Ervin
művészettörténész „a vékonyan felrakott temperaszerű
színfoltok, a színes könnyed reflexek dekoratív összhang-
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ját” dicsérte, míg Kárpáti Aurél a korszak neves kritikusa
szerint Márffy festményei „a harsány kacagású életöröm,
a tiszta színek harmóniájában kicsattanó, gondtalan
optimizmus elragadó vallomásai.” És mintha csak a most
bemutatott képünkről írná, hozzáteszi: „Ezüstöskékek,
meleglilák és vörösek, érett aranysárgák, könnyű,
smaragdcsillámlású zöldek szélesen és magabiztosan
odavetett foltjai, amelyek leheletfinom, álomszerű
gyöngyszürke átmenetek kötnek egységbe.”
Márffyt pályája kezdetétől foglalkoztatták a tükröződő
vízfelületek, már bruges-i és nyergesújfalui fauve-os
tájképein is előszeretettel élt ezzel az eszközzel. A húszas
években tökéletesítette azt a színekben pompázó,
mindinkább fátyolossá váló, finom festésmódot, amellyel
a vízfelszín remegését, a táj és az égbolt felhőinek
visszatükröződését mesteri könnyedséggel vitte vászonra.
Olyan helyeket keresett, ahol a víz és hegyek együttese
változatos látványt kínál, különösen kedvelte a Dunakanyart és a Balatont itthon, külföldön pedig az olasz Comói
tó vidékét, valamint a bajor Tegernseét. Ám sosem
a helyszín képeslap szerű visszaadására törekedett,
tájábrázolásai mindig a polgári élet apróbb örömeinek:
a kiskerti munkának, a kertvendéglős estéknek, vagy a
nyaralásoknak a kulisszái. A vízpartot ezúttal is benépesíti
takaros kis házakkal, csónakkal, andalgó párokkal, a fehér
kutya akár Márffyék komodora is lehetne.
A változékony magyar történelem következtében
viszonylag kevés képnek ismerjük a provenienciáit, itt
azonban tudható, hogy a képet Csinszka adta idősebb Éder
Istvánnak, a Stadler Mihály Sodronyszövet és Vasárúgyár
Rt. igazgatójának. Csinszka ismeretlenül kereste fel
a gyárigazgatót: „»Megvettük a Móricz Zsigmond telkét,
de nincs bekerítve, becsörtetnek a környékről a vaddisznók,
feltúrják a dísznövényeket, az emberek meg odajárnak
napfürdőzni« – mondta. Az igazgató árajánlat és szerződés
nélkül bekeríttette a telket. Fél év múlva egy csomag
érkezett Márffyéktól festményekkel fizetségképpen.
„Úgy látszik, nemcsak Csinszka volt nagy hatással
édesapámra, de apám is rá, hogy ilyen szép képeket
küldött” – mesélte a kép egykori tulajdonosa ifjabb Éder
István. A festmény most külföldről érkezett haza újra.
Rockenbauer Zoltán, PhD
művészettörténész

144 Remsey Jenő (1885-1980)

145 Scheiber Hugó (1873-1950)

Párizsi kávézóban, 1971
Cafe in Paris, 1971

Ligetben, 1930-as évek
In the Park, 1930s

100 x 0 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Remsey Paris 1971

70 x 50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 355 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 419 EUR	

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 4 516 EUR	
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146 Glatz Oszkár (1872-1958)
n

Fehér ruhás hölgy lovakkal, 1905 körül
Lady in White Dress with Horses, c. 1905
90 x 115,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 48 387 - 80 645 EUR		

IRODALOM | bibliography
- Dr. Lázár Béla: Glatz Oszkár. Művészet, 1911/8.

Glatz Oszkár: Erdélyi táj (Gyerekek a domboldalon), 1905 körül, magántulajdon
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A plein air vonzásában

Impresszionista remekmű

A fiatal Glatz Oszkár remeteként vonult el az erdélyi
havasokba, hogy müncheni naturalista festőtudását
levetkezve megértse a nagybányai művésztelepet
forrongásban tartó színek tudományát. Ennek az aszkéta
periódusnak eredményeként született meg az az
impresszionista ragyogással teli festészet, amivel Glatz
művészetét azonosítjuk. Nem véletlen írta a Glatzról szóló
pályaképében Lázár Béla a következőket:
„Nem a pleinair-festés úttörő mesterei aratták a nagy,
az elhatározó diadalt, hanem az árnyalatokat keresők,
a finom részletigazságokig hatolók, amikor már az új
laikusgeneráció is meglátta az új szépséget a természetben
és gyönyörködött annak művészi kifejezésében.
Most már nem állott útjába annak semmi, hogy egy-egy új
árnyalat szépségét ne méltányolják s így Glatz természetmeglátását is, a napszállat tompa tónusát, melynek
művészi formáját is megtalálva egy új harmóniát
teremtett, egyénivé, sajátossá, sajátjává téve azt.
Ez Glatz művészetének jelentősége.”

A Glatz korai korszakából való gyöngyszemeknek
vitathatatlan helye van a legjobb nagybányai képek között.
A legjobb szemű gyűjtők vásároltak festményeiből:
a magyar műgyűjtés aranykorának olyan kiválóságai, mint
Nemes Marcell, Kohner Adolf, Fruchter Lajos vagy Herzog
Mór Lipót. A Herczog gyűjteményben a plein air Glatz
a francia modernség olyan nagyjaival szerepelt együtt,
mint Gauguin, Cézanne vagy az impresszionizmus
legragyogóbb csillagai, Claude Monet és Edgar Degas.
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147 Martinszky János (1909-1949)

148 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

Színes kompozíció, 1940-es évek
Colourful Composition, 1940s

Lángoló fények (Elemi csapás), 1963
Elemental Strike, 1963

30 x 43 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

61,5 x 74,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gyarmathy 1963

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR	
Becsérték: 400 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 097 EUR	

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 4 516 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Andrási Gábor: Növényi élettér és a város ritmusa In: Új Művészet 1995.
október, 40. o.
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149 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Szikrázó napsütésben, 1910-es évek
In Sunlight, 1910s
48 x 70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 612 EUR	
Becsérték: 22 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 70 967 - 90 322 EUR		

IRODALOM | bibliography
- Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Bernáth Mária–Nagy Ildikó, Magyar Nemzeti
Galéria, 1998.
- Farkas Zsuzsa: Rippl-Rónai József. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, 2006.
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Rippl-Rónai József: Nyár a mezőn (Cséplés), 1912 körül, magántulajdon

A szikrázó napsütéses nyári délelőtt átszűrve a (neo)
impresszionisták festői kaleidoszkópján, ami széles
ecsetvonások szemkápráztató mozaikjába tördeli
a látványt. Ahogy Georges Seurat pointillizmushoz szokott
szeme bontotta fel a folyópartot ecsetnyi színfoltokra, úgy
helyezte egymás mellé a „kukoricaszemeket” a franciásan
kiművelt Rippl-Rónai. Az eredmény ugyanaz: a déli
fényzuhatagban ragyogó természeti formák reflexei.
Közelről a textúra esztétikai varázsa nyűgöz le, távolról,
hunyorogva a reális látvány képillúziójának megidézése.
„Az a cél – mondta Seurat módszeréről Pissarro –, hogy
a színek keverését optikai keverés váltsa fel, másként
szólva: a tónusok alapelemeik szerint legyenek elemezve.”
Erre a franciás színkezelési metódusra talált rá RipplRónai, amikor 1907 körül elkezdte festeni „pöttyös” képeit.

Rippl-Rónai József: Mezei munka, 1910 körül
Deák gyűjtemény, Városi Képtár, Székesfehérvár
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A most kalapács alá kerülő, jellegzetesen módon,
a ki-kibukkanó karton barnájával kontúrozó napsütötte táj
Rippl-Rónai érett korszakának, a híres „kukoricás”
periódusnak ritkán előkerülő kvalitású, kiemelkedő darabja.
„Pattogatott kukorica” stílus, mondta róla Bernáth Aurél,
„kockacukor” modor, lelkendezett arcképét látva
Medgyessy Ferenc; maga Rippl-Rónai pedig a belülről
fakadó festői igényről írt 1910-es levelében: „a szemem,
a lelkem kívánja a kedélyes életet – erős színeket,
határozott körvonalakat.
Azt szeretem ma, ha képeimen a színek toporzékolnak,
orgiát űznek és végül jól összeházasodnak, egy nagy
színharmóniába fulladnak bele.”

150 Sassy Attila (1880-1967)

151 Ónodi Béla (1900-1991)

Virágok vázában (Harangvirágok)
Flowers in a Vase

Délutáni fények (Szentendre), 1929
Afternoon Lights (Szentendre), 1929

50 x 35 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra fent | Signed a right: Sassy

100 x 80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ónodi B 1929

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR	
Becsérték: 160 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 516 - 968 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 097 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR	

n
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152 Abrudán Péter (Petre Abrudan), (1907-1979)
n

Fekvő akt, 1933
Nude Lying, 1933
51 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Abrudán 1933
Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 355 EUR	
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 774 - 2 419 EUR	

153 Thorma János (1870-1937)
n

Fiatal lány (Akt kék drapériával)
Young Girl (Nude with Blue Drapery)
80 x 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Thorma János
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 290 EUR	
Becsérték: 3 800 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 12 258 - 15 484 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Körmendi Galéria: Thorma, Budapest, 1997. 87. o.,
Kovács Zita, Büki Barbara: Thorma János, 2015. kat. 467
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Ferenczy Károly: Alvó nő, 1912, Magyar Nemzeti Galéria
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154 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

155 Futásfalvi Márton Piroska (1899-1996)

Gyümölcsszedők, 1930-as évek vége
Picking Fruits, late 1930s

Hazatérő legények (Erdély), 1940 körül
Returning Home (Transsylvania), c.1940

61 x 51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gyarmathy Tihamér

71,5 x 75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Futásfalvi Márton P

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR	

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR	
Becsérték: 480 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 548 - 2 258 EUR	

n
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157 Telepy Károly (1828-1906)
n

156 Újházy Ferenc (1827-1921)
n

Kis magyar hajó a szorosban (Kazán-szoros a Vaskapunál), 1887
Little Hungarian Ship in the Gullet, 1887
13 x 18,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Újházy 887
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 300 000 - 460 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 484 EUR	
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Felvidéki táj, 1900
Landscape (Upper Highlands), 1900
28 x 50,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K 900
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 742 - 12 258 EUR	
Szerepelt a BÁV 28. aukcióján, 1972 szeptember

Kieselbach galéria
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158 Sassy Attila (1880-1967)
n

Art deco Léda II., 1930-as évek
Art Deco Leda II., 1930s
63 x 100 cm
Gouache, pasztell, papír | | Gouache, pastell on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Sassy
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 7 742 EUR	

Sassy Attila: Fekvő akt, 1930-as évek, magántulajdon
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159 Péli Tamás (1948-1994)

160 Egry József (1883-1951)

És mennek (Fény felé)
Towards the Light

Balaton Badacsonynál
Badacsony

68 x 83 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: PT

31,5 x 41,5 cm
Akvarell, papír (restaurált) | Watercolour on paper (restored)
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József Badacsony

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 450 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 451 - 2 580 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 806 EUR	

n

Cigány festészet Magyarország 1969-2009
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161 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Tavaszi fények, 1918
Spring Lights, 1918
35 x 50,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Pór 1918
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 8 604 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 11 290 EUR	

Pór Bertalan: Ligetes táj patakkal, 1914, magántulajdon
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162 Holló László (1887-1976)

163 Szőnyi István (1894-1960)

Napnyugta (Magyar táj), 1933
Sundown (Hungarian Landscape), 1933

Zebegényi téglagyár, 1921
Brick Factory in Zebegény, 1921

46 x 55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Holló L 33

52,5 x 66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi 1921

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 452 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 645 - 968 EUR	

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 387 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 14 194 EUR	

n
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164 Orlai Petrich Soma (1822-1880)
n

Szép Ilonka I-VIII, 1858-1866
Szép Ilonka I-VIII, 1858-1866

I. A les	

Jelezve balra lent | Signed lower left: Orlay 866

II. A meglepetés	

Jelezve balra lent | Signed lower left: Orlay 866

III. Beköszönés	

Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Orlay 866

A nyolc kép együttes kikiáltási ára: 55 000 000 Ft / 177 419 EUR	

IV. Felköszöntés	

Jelzés nélkül | Unsigned

(sic!)

V. Búcsú	

Jelzés nélkül | Unsigned

VI. Felismerés	

Jelezve balra lent | Signed lower left: Orlay 866

VII. Búsongás	

Jelzés nélkül | Unsigned

VIII. Gyász

Jelezve balra lent | Signed lower left: Orlay 866

egyenként 82 x 69 cm

IRODALOM | bibliography
- Keserü Katalin: Orlai Petrics Soma, Budapest,
Képzőművészeti Kiadó, 1984.
- Körösi Mihály: Képek Orlai Petrics Soma életéből.
Mezőberény, 2005.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A II. Meglepetés című kép
Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier, Corvina, 2011, 127. kép

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Orlay Soma rajzaival
Kiadja Ráth Mór, Pest, 1867
328
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Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály, 1836, Petőfi Irodalmi Múzeum
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Hunyadi Mátyás

Keserü Katalin: Orlai Petrics Soma, Képzőművészeti Kiadó,
1984

Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier,
Corvina, 2011

Vörösmarty Mihály

feldolgozását. A nyolc festmény 1866-ig el is készült, s
mintegy százötven éven át a Peterdi család és leszármazottainak tulajdonában volt. A művek híressé válásában
fontos szerepet játszott az a díszes album is, amelyet Ráth
Mór adott ki, s amiben Vörösmarty költeménye „Orlay
Soma nyolcz fényképezett rajzával” illusztrálva, valamint a
festő előszavával kiegészítve jelent meg Pesten, 1867-ben.
Orlai így magyarázza képeinek alapgondolatát: „Nagy
költőnk ezen legszebb költői beszélykéje, a festő ecsetjének
annyira kínálkozó, hogy abból számos képet alkothatna; s
midőn én csak nyolcz képre szorítkoztam, tettem azt azon
figyelemből, hogy a mű megszerzését felettébb meg ne
nehezítsem. Mindemellett iparkodtam a beszélyke
szövegét e nyolcz képben is lehetőleg kimeríteni. A
költemény egy ártatlan leányka szerelemre ébredését,
csalódását, emiatti búját és halálát adja elő. Mátyás, ki e
szerelmibajt véletlen találkozás által előidézte s tudtán
kívül egy ártatlan élet eltaposója lett, csupán múlékony
kellemes perczeknek engedte magát.”

Bertalan, Madarász Viktor) pedig már sokkal magasabb
színvonalon fogalmazta meg a nemzeti történelem
festészeti ikonjait és emblémáit.
Orlai ugyanakkor észrevette a zsánerben, s különösen a
történeti zsánerben rejlő lehetőségeket is. Orlai történeti
festészetében nemcsak az 1850-es évektől egyre
divatosabbá váló életképszerű felfogás ragadható meg,
hanem a mélyebb eszmei tartalom közérthető kifejezésének igénye is. Az életkép műfaján belül is érvényesíthető
mély gondolati tartalom kifejezésének lehetősége és
követelménye Orlai ifjúkori bécsi mesterénél,
Waldmüllernél vált szinte forradalmi újítássá. Waldmüller
életképei nemcsak a valóság egy addig alig ismert
szeletére irányították rá a figyelmet, hanem új formák és
új témák révén új gondolatok kifejezésére is alkalmasak
voltak. Orlai zsánerszerű történeti képei a történeti
festészet emelkedett stílusát próbálták ötvözni az életkép
közérthetőbb, inteimebb, kevésbé patetikus stílusával. Ebbe
a műfaji körbe illeszkednek a Szép Ilonka-ciklus képei is.

Orlai Petrics Soma

Vadászat, szerelem

A mezőberényi Orlai Petrics Soma, Petőfi Sándor
másodunokatestvére szülei tanácsára előbb jogi diplomát
szerzett, majd később Pesten Marastoni Jakab festőiskolájában képezte magát. Mint a vármegye tehetséges
fiatalját, a Békés megyei báró Wenckheim család
támogatta bécsi tanulmányaiban. Bécsben először az
akadémiát, majd Ferdinand Waldmüller iskoláját látogatta.
Kisebb kompozíciók után 1848-ban fejezte be első
nagyszabású történeti képét, egy igazi látomásos,
romantikus kompozíciót, ami Szent István királyt, s az
álmában életére törő orgyilkos témáját dolgozta fel. Orlai
a magyar történeti festészet megújítójaként, sőt bizonyos
értelemben megteremtőjeként lépett a magyar művészet
történetébe. Nagy témák, nagy, összefoglaló kompozíciók
izgatták, de terveihez nem igazán talált értő támogatókat,
a nála néhány évvel fiatalabb új nemzedék (Székely

A költemény szerelmi szála egy vadászat kapcsán bontakozik ki. A szép leány pillangóra vadászik, a vadász valami
vadra, s természetes, hogy a legnemesebb „vad” végül
mégis csak Ilonka lesz. A szerelem nyelve ma is és a
romantika költészetében is tele van vadászati metaforákkal. A felajzott nyíl, a vad utáni heves hajsza, a rabul ejtés
mind rafináltan több értelmű kifejezések. S természetesen
ugyanez a helyzet a képi metaforákkal is. Orlai képsorozatának első képén a lány ölébe fogott kötényében friss
virágokat tart. Ártatlanságának és tisztaságának
szimbólumát. Amint a vadász „elkapja” őt, az ölét
jelképező védett kötény kinyílik, a virágok a földre hullnak.
Illedelmes, de mégis egyértelmű utalás arra, hogy a lány
valami fontos dolgot immár végérvényesen elveszített.
Sőt, a VI. számú képen, a Felismerés képén ugyanezek a
virágok már egy virágárus kosarában vannak, valahol a

Vörösmarty megindító költeménye, a Szép Ilonka
1833-ban született. A vers három szereplője a vadász,
vagyis Mátyás király, Szép Ilonka és a leány nagyapja, az
„ősz Peterdi”. Az erdőben felbukkanó szép leány és a király
alkalmi szerelmi kapcsolatának története Mátyás király
legendái között több verzióban is előfordul, a főszereplő
Szép Ilonka és nagyapjának nevesítése azonban
Vörösmarty Mihály érdeme. A történet ilyen, névvel
ellátott forrása pedig minden bizonnyal az akkoriban
Fóton élő Peterdi család egyik tagjától származhatott.
Amint a költeményből ismert, a király magányosan
vadászik a Vértes erdeiben. És természetesen igazi „királyi
vad”-ra lel, vagyis egy pillangót kergető ártatlan szép
leányra. Hazakíséri a leányt, aki egyedül él idős nagyapjával. A férfiak borozgatni kezdenek, majd végül a királyra
emelik poharukat. Természetesen a király nem tárja föl
kilétét, de meghívja az öreget és a leányt Budára, a király
udvarába. Majd ott tölti az estét, s még a hold fényénél
elhagyja a házat, s elhagyja Ilonkát is. A költemény
második részében, mikor Peterdi és Ilonka Budán járnak,
kiderül az igazság. Világossá válik, hogy a szép vadász
bizony maga volt a király, s ez mélységes csalódást okoz
Ilonkának, mert rájön, hogy szerelmüknek nem lehet
folytatása. Ő csak egy futó kaland volt a király életében, s
ettől kezdve ennek a fájó szerelemnek az emlékével él, s
ebbe a fájdalomba pusztul bele ő is és öreg nagyapja is.
Amikor pedig a király újra meglátogatná őket, már csak a
sírjukat találja.
A Peterdiek
A Peterdiek a családban elevenen élő hagyományt néhány
évtizeddel a költemény után más formában is meg
kívánták örökíttetni. Bizonyos, hogy a család rendelte meg
az 1850-60-as években pályája zenitjén álló festőművésztől a Szép Ilonka-történet képciklusban történő
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Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor Debrecenben, 1844

Petőfi Mezőberényben, papucsban

Petőfi Mezőberényben, csizmában

király környezetében. Ami valaha csak a leányé volt, itt a
király udvarában bárki által megvásárolható dologgá
változott. A király minden mozdulatán, gesztusain,
testtartásán feszesség, egyenesség, keménység érződik,
vagyis a férfiassághoz kapcsolódó sztereotípiák képei.
Ugyanezt erősítik a király fegyverei is: merev íja, a tőre, s
különösen a ciklus V. képén, a Búcsún, a lány öle felé
mutató hosszú, egyenes dárdája. A női szexualitásra Ilonka
buja redőket vető testszínű szoknyája, köténye, kendője
utal, s általában is a leány zárt, befoglaló alakzatokat
képező kéztartása. Más eszközökkel, mint Vörösmartynál,
de nem kisebb egyértelműséggel fejezik ki Orlai festményei
is a király és a leány kapcsolatának erotikus telítettségét.

képes album megjelenésének évében, 1867-ben
koronáztak magyar királlyá. Szomorúság, gyász a vers
vége, s ez a képciklus végkicsengése is. Olyan gyász,
amelynek okozója bizony maga a király.
Miközben egy pikáns szerelmi játékot látunk, ebben a
játékban hatalmi erőviszonyok is leképeződnek: a férfi
hatalma a nő felett, a király hatalma – beleértve szexuális
hatalmát is – az alattvalói felett, az erőszak hatalma a
tisztesség felett. Orlai képei nagyon finoman, de mégiscsak
képesek arra, hogy egy ártatlannak tűnő szerelmi
kalandban a nemzet legmélyebb érzéseit fejezzék ki.

létrejötte pillanatától kezdve érezhető, hogy több, mint
szavak egyszerű jelentése, több, mint amit egy mondat
állít, vagy kérdez. Több, mint ami idegen nyelvre
lefordítható, több, mint puszta értelem. Nagy költők és
nagy gondolkodók képesek arra, hogy örök érvényű
tömörséggel fogalmazzanak meg valamit, amik aztán
ajándékként, a pontos és élménygazdag kifejezés
ajándékaként öröklődjenek tovább a következő nemzedékeknek.

„A vadász ül hosszú méla lesben…”

Jó király, vagy rossz király? Politikai allegória.
Több elemzés is felvetette, hogy Vörösmarty költeménye
akár egy politikai allegória is lehetne, amelyben a magára
hagyott Magyarország (a fiatal lány) sírva epekedik a jó
király után. Ez elméletileg elfogadható értelmezés lehetne,
ha a vers végén Ilonka nem pusztulna bele a fájdalomba. A
vers keletkezésekor azonban, 1833-ban, a reformkor
kellős közepén és a nemzeti fellendülés éveiben egyáltalán
nem a halott nemzet allegóriája fejezte ki a nemzet igazi
élményét és történelmi tapasztalatát. Sokkal érdekesebb a
mű nemzeti értelmezése szempontjából maga a
festményciklus, s különösen Orlai magyarázata a képekhez:
„A költemény egy ártatlan leányka szerelemre ébredését,
csalódását, emiatti búját és halálát adja elő. Mátyás, ki e
szerelmibajt véletlen találkozás által előidézte s tudtán
kívül egy ártatlan élet eltaposója lett, csupán múlékony
kellemes perczeknek engedte magát.” – a festő tehát
1867-ben lesújtó véleménnyel van a királyról, aki „egy
ártatlan élet eltaposója lett..” Ezek nem azok a jelzők,
amikkel az igazságos Mátyás királyt volt szokás illetni.
Sokkal jobban illik ez az aradi vértanúk halálos ítéletét
aláíró, az ő ártatlan életüket eltaposó királyra, akit épp a

Vörösmarty Mihály verssora, a Szép Ilonka című költemény
első mondata a magyar költészet egyik közismert
szállóigéje. A magyar költészetből számos ilyen szállóigét
ismerünk. Olyanok ezek az iskolai tanulmányainkból
megismert mondatok, mint amik egy helyzet, egy érzés,
egy gondolat, egy élmény szinte mindennél pontosabb és
érzékletesebb kifejezését adják; azt az érzést, hogy azt a
bizonyos dolgot ennél pontosabban és szemléletesebben
úgysem lehetne leírni. A szállóigék szinte vérünkben
vannak, s ezek azok, amiknek a felidézésével, kimondásával
egy szempillantás alatt megteremtődik a megértésnek az a
mély élménye, hogy nemcsak nyelvünk, hanem tapasztalataink is közösek: „Áll-e még az ősz Peterdi háza?” – vagyis
megvan-e még az a régi világ, ugyanazok vagyunk-e, mint
akik voltunk?
A szállóigék mondataiban nemcsak a szavakat értjük,
hanem a kifejezés egészen mély, egyéni és közös
tapasztalatainkban gyökerező dimenzióit is érzékeljük.
Mintha rokonok között járnánk. Értjük és érezzük is
egymást. Nehéz megmondani, hogy miből lesz szállóige,
de az bizonyos, hogy az a nyelvi kifejezésnek olyan
sűrűségű és mélységű képződménye, amiről szinte

Orlai képciklusa a magyar biedermeier festészet egyik
egyedülálló remekműve. Számos kiváló alkotást ismerünk
a korszakból, de ilyen nagyszabású, ennyire kifinomultan
sokrétű jelentéssel megkomponált képsorozatról nem
tudunk. A korszak klasszikusan hagyományos képciklusai a
templomi stációképek voltak. Orlai képeinek kivitelezésében is nagyon sokat átvett ebből a hagyományból. A
legjellemzőbb tán a keretet díszítő feliratos szalag. Ahogy
a stációképek feliratai magyarázzák Krisztus szenvedéstörténetének mozzanatait, úgy értelmezik Orlai képszalagjai
is az éppen ábrázolt eseményt, természetesen Vörösmarty
egy-egy mondatával. Ez a mű, maga a késői biedermeier
világa. Érzelmesség, erotikum, pikantéria, erkölcsi
mondanivaló, politikai áthallások, polgári enteriőrbe illő
méretek, tetszetősség, mélység, komolyság, finomság,
igényes kivitelezés – ezek miatt szeretjük a biedermeiert, s
Orlai képeiben mindez benne van. Minden ízében, minden
porcikájában eredeti, hiteles és az elmúlt százötven év
viharaitól megkímélt műtárgyegyüttest látunk. Ennek az
eredetiségnek különös báját adja például még az is, hogy a
feliratos szalagok kerethez rögzítése is az eredeti
állapotában őrzödött meg.
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165 Remsey Jenő (1885-1980)
n

Virágcsendélet műteremben, 1964
Still-life of Flowers in the Studio, 1964
90 x 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Remsey 964
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 097 - 1 548 EUR	

166 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Műtermi csendélet
Studio Still-Life
60 x 73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czobel
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 968 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR	

344

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

345

167 Ismeretlen festő 1960 körül
n

Szobában olvasó férfi
Man Reading in the Room
80 x 85 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR	

168 Berény Róbert (1887-1953)
n

Sakkozó pár (Breuer Eta és Weiner Leó), 1930 körül
Playing Chess (Eta Breuer and Leó Weiner), c. 1930
66 x 50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Berény
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 9 032 EUR	
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169 Pekáry István (1905-1981)

170 Orbán Dezső (1884-1987)

Dimbes-dombos falu
Village with Hills

Kisváros főtere
Main Square

56 x 81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pekáry

46 x 61,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Orbán

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 161 EUR	

n
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171 Ország Lili (1926-1978)
n

Megkövült múlt, 1968
Petrified Past, 1968
80 x 61 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ország Lili
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 32 258 EUR	
Becsérték: 13 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 41 935 - 58 065 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Köves Oszkár gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Exposicion de Pintura Hungara deil siglo XX. Museo
Carillo Gil, Mexikó, 1977

„Miután festményeimben csak falak maradtak, magától
adódott, hogy felhasználjam azokat, hogy írjak rájuk, írjak
a falakra, amint a gyermekek írják vágyaikat arra…
elővettem apám imakönyvét, a megboldogultét, és
lemásoltam belőle a falra, amelyet festettem, betűt, betű
után, héber betűket és elneveztem a festményt Nyugati
falnak. Így kezdődött.”
Ország Lili 1966-ban Izraelben járt, ahol megérintette az
„itt már jártam valaha” érzése. „Én sétáltam már ebben
a városban, sétáltam itt kétezer évvel ezelőtt. Az ijesztő az,
hogy én már tíz éve festem Jeruzsálemet” – vallotta.
Festészetében ezután a városképek köveit már egyre
inkább írásszerűen rakta le, hiszen mindig is vonzotta
a betűk, jelek misztikája. Bár ez a téma benne van a kor
levegőjében, nem úgy használja betűket és az írásjeleket
mint a hatvanas évek izmusai (pl. lettrizmus, concept art),
hanem a „betűkből építményt ékít, és képeket épít és
a majdani emlékezés előképeit vetíti a térbe.”

Ország Lili: Ima a halottakért, 1968, magántulajdon
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Jelek tűnnek fel agyagtáblán, szürke kőfalon, melyek
kopottságukkal, málló felszínükkel érzékeltetik a rajtuk
megjelenő üzenetek, kultúrák kiszolgáltatottságát az idő
kérlelhetetlen folyamának, hogy hol egymásba
kapaszkodva fennmaradjanak, hol pedig holt nyelvként
süllyedjenek el a történelem sodrában. Az egyik falréteg
elfed, a másik leválik, állandó a változás, a pusztulás, mégis
fejet kell hajtanunk az elvont jelek, az írás csodája előtt,
mely megkísérli meghosszabbítani a gondolatot, a szellem
létét a végtelen felé.
A fal és a kő továbbra is Ország Lili művészetének fő
motívuma maradt, de mind nagyobb szerepelt kapott
a kőbe vésett jel, az írás. Németh Lajos így írt Ország Lili
e korszakáról: „Ekkor vált Ország Lili festészete valóban
a történelem krónikájává,… a fal és a vésett kő egyszerre
tud az állandóság és az elmúlás, tehát a történelem
ekvivalenciája lenni. A falak hallatlan szakmai gonddal
és bravúrral megoldott, lazúros felületein a kopások és
a hámló rétegek az idő pusztító munkájára utalnak,
míg a kőfalak masszívsága és az állandó anyag az elmúlást
sugározzák. .. Mert az írás a kövön: az örökkévalóságnak
szánt írás. Az írással jelölt kő? A semmiből kivájt
örökkévalóság töredék.”
Ország Lili művészete összefoglalója az emberi kultúráknak. S amikor most a késői korok faggatják képeit,
Pilinszky János soraival felelhessen:

Ország Lili: Labiruntus. Várakozók, 1977
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

„Akkora én már, mint kő vagyok
Halott redő ezer rovátka rajza,
Egy jó tenéyrnyi törmelék,
Akkorra már a teremtmények arca.”

Ország Lili Megkövült múlt című képét a festőtől Köves
Oszkár vásárolta meg, aki első, főleg a Gresham
művészeire alapozott kollekcióját az 1930-as években
hozta létre. Mielőtt 1963-ban kivándorolt Amerikába,
felszámolta gyűjteményét, jelentős részét a Nemzeti
Galériába és a Kiscelli Múzeumba juttatva. Visszatérése
után tapasztalta, hogy a közben felnőtt művészgenerációról nem tud semmit. Barátja Genthon István két művészre
hívta fel a figyelmét: Kondor Bélára és Ország Lilire.
Ők ketten első perctől kezdve a barátai lettek, művészetük
kinyilatkozásszerűen hatott rá és azonnal eldöntötte, hogy
lelendő kollekciójának bázisai lesznek. „ Mindketten
kivételes tehetségek… és a legnagyobb kincs birtokában
voltak: a saját hangjukon szólaltak meg. ..Egyetlen vonalat
sem húztak, mely nem a legbensőbb énjük sugallatára
került volna a vászonra.” Köves Oszkárt amikor arra kérték,
hogy nevezze meg kedvenc képét, nehezen tudott
választani, de végül Ország Lili két művét nevezte meg:
Nevető Bizánc és a Megkövült múlt címűeket.
Most lehetőség nyílik rá, hogy e mű egy másik gyűjtemény
bázisává váljon, s egy másik gyűjtő kedvenc képe legyen.
Kolozsváry Marianna

172 Lakatos Artúr (1880-1968)
n

Ecce Homo, 1917
Ecce Homo, 1917
65 x 59 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lakatos Artúr Nocera 1917
Hátoldalon | Reverse: a Nemzeti Szalon 1920-as címkéje
külföldi művészeti kiállításokról
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 12 258 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR	

Győztesek pipacsa

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gyűjteményes kiállítás. Nemzeti Szalon, 1918
IRODALOM | bibliography
- Lakatos Artúr gyűjteményes kiállításának katalógusa.
Nemzeti Szalon, 1918.

„A történelmet a győztesek írják” – mondogatta Winston
Churchill, Nagy Britannia miniszterelnöke. És november
11-én, a német fegyverletétel napján, 1918 óta a britek
büszkén tűzik ki hajtókájukra a vörös pipacsot, emlékezve
a lövészárkokkal szabdalt csatatéren elvesztett hazafiakra.
Az Emlékezés napi rítus ihletője John McCrae Flamand
mezőkön című verse, amely a kegyetlen ypres-i (Ipern)
harcokban elhunyt barátoknak állít emléket a sírok között
nyíló vörös pipacsok metaforájával. A központi hatalmak
oldalán harcoló Magyarországon nincs hasonló
szimbólum, habár a Nagy Háború iszonyatos pusztítása
ugyanúgy tarolt, a lövészárkoktól a spanyolnátháig, több
mint fél millió hősi halottat hagyva maga után.
Hadifogoly festő
A központi rítusok és megemlékezés híján a veszteseknek
az egyéni emberi sorsok szívszorító történetei maradnak.
Lakatos Artúr például – több művésztársához hasonlóan
– besorozott hadifestőként első kézből szerezte
tapasztalatait a minden korábbinál véresebb és kegyetlenebb első világháborúról. Az 1918-as katalógusában
közölt visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy már 1914.
december 13-án szerb fogságba esett. Innentől vonul
a fronttal visszafelé, Albániától, Itálián át (többek között
Nocera Umbrában), egészen Elba szigetéig, míg nem 1918

Jelen képünk hátoldala kiállítási cédulával
és a hadifogságról szóló korabeli újságcikkekkel

Lakatos Artúr: Napóleon kertje, magántulajdon
A képet Elba szigetén, hadifogsága alatt festette Lakatos Artúr.
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tavaszán „csererokkantként” hazatérhetett. Amennyire
fogolyként megtehette, végig dokumentálta a hadifogságot: „Képeim hű impressziók a fogolyélet alatt talált,
artisztikus érdekekkel bíró természeti dolgok meglátásaiból. (…) A látott dolgok újszerűsége és a fogságban
eltöltött élet a rendes élettől ad még újabb szempontot
a képek származásához.”
Szögesdrótos Ecce homo
Lakatos Artúr Nemzeti Szalonban rendezett 1918-as
gyűjteményes kiállításán hetven háborús alkotás volt
látható. Közöttük szerepelt az a különös Ecce homo-kompozíció, amelyik most kerül kalapács alá. Fiatal katona
teljes menetfelszerelésben, tábori ásóval, szuronnyal, zöld
egyenruhában térdel a megfeszített, reálisan ábrázolt
Krisztus előtt. A katonát oldalról látjuk, mint egy donátort
vagy imádkozó szentet a középkori oltárokon. De a jelenet
nagyon is a 20. században játszódik: töviskoszorú helyett
a szögesdrót akadály szántja fel a tájat, a háttérben egy
gránáttűzben letarolt erdő puszta facsonkjai merednek az
égre, át- meg át döfve a naplemente által sárgára festett
felhőket. A megrendítő jelenés az első világháború
tragédiájának mély érzésű szimbóluma.
Világháborús ereklye
Ha megfordítjuk a képet, egy nyomdából kibocsátott,
de még fel nem vágott könyv részleteit olvashatjuk,
rákasírozva a karton hátára. Az előoldal művészi
allegóriájára a háborús valóság dokumentumai válaszolnak, veszteségek, áttörések, mészárlások és offenzívák.
Az egyik illusztráción még Ipern is feltűnik, ahol a brit
piros pipacs metaforája született. A kép fontos szerepet
játszott Lakatos életében, hiszen nemcsak gyűjteményes
bemutatóján szerepelt, hanem egy 1920-as külföldi
tárlaton is kiállította a hátoldalán megmaradt címke
tanúsága szerint. Különleges, talizmán erejű, emlékező
táblakép az életműből, ami egyszersmind a kevesek (pl.
Plányi Ervin) által művelt magyar pointillizmus ritka
gyöngyszeme.

173 Derkovits Gyula (1894-1934)
n

Háztetők, 1926
Rooftops, 1926
34,5 x 26 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Derkovits Gy 1926
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 742 EUR		
Becsérték: 7 500 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 24 193 - 32 258 EUR		

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Derkovits szemben a világgal, Budapest,
2008. 67. kép
IRODALOM | bibliography
- Ártinger Imre: Derkovits Gyula. Budapest, 1934.
- Kopp Jenő: Derkovits Gyula. Budapest, 1944.
- Körner Éva: Derkovits Gyula. Budapest, 1968.
- Derkovits Gyula. Centenárium. Szerk.: Lőrincz Zoltán,
Szombathely, 1996.
- Molnos Péter: Derkovits. Szemben a világgal. Budapest,
2008.

Az 1926-os esztendő fontost változást hozott Derkovits
életében és művészi fejlődésében egyaránt. Az év elején
hazatelepült három éves bécsi emigrációja után. Ezekben
a hónapokban, a bethleni konszolidáció folyományaként
számos külföldre menekült művész, többek között Kassák,
Kernstok, Berény és Bernáth is visszatért Magyarországra.
Kezdetben átmeneti lakásokban húzódott meg feleségével,
majd Újpesten lelt új otthonra. Folyamatos anyagi
gondoktól gyötörve kereste helyét, annak ellenére, hogy
szinte sikert sikerre halmozott. A korszak legmodernebb
művészcsoportja, a KUT tagjai közé fogadta, sőt rövid idő

Derkovits Gyula: Öntözőkút, 1928, Magyar Nemzeti Galéria
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alatt mecénásokat és vásárlókat is talált. Hazatérése utáni
első kiállításán, 1926 tavaszán a nagy feltűnést keltett, sőt
az a megtiszteltetés érte, hogy Petrovics Elek,
a Szépművészeti Múzeum igazgatója megvette Élet és
halál című festményét a gyűjtemény számára. E vásárlás
óriási erkölcsi elismerést jelentett a Bécsben töltött évek
miatt itthon szinte még ismeretlen festőnek. Az egyöntetű
dicsérő kritikák, az érdeklődő gyűjtők, a múzeumi vásárlás
mellett a kiemelt sajtójelenlét és a megítélt díjak is
bizonyítják: a fiatal, Bécsből hazatérő festő kortársai közül
egyike volt a legsikeresebbeknek. Jellemző tény, hogy az
alig másfél évig egzisztáló KUT című folyóirat 1926 és
1927 között összesen nyolc művének reprodukcióját
közölte, míg például a vele egy esztendőben született
Aba-Novák Vilmosnak csupán három alkotását tárták ilyen
módon a közönség elé. Derkovits egyike volt azon kevés
festőknek, akiknek önálló tanulmányt is szenteltek a lap
hasábjain, sőt, 1927 tavaszán, mikor a KUT első ízben
osztott díjakat tagjai között, a zsűri – Rózsa Miklós
javaslata alapján - neki ítélte a legnagyobb összeggel, 400
pengővel járó jutalmat.
Ebben a megnyugtató sikereket hozó időszakban született
a most bemutatott, Háztetők című festmény. Az extrém
nézőpontból feltáruló látvány Derkovits kedvenc gouache
festékeinek intenzív, belülről fénylő színeivel, az ellentétes
mozgások végletekig fokozott dinamikájával, az íves és
egyenes vonalak izgalmas hálójából bontakozik ki

Szobotka Imre: Kubista tájkép, 1913

a papíron. A látvány szinte kiterül a síkra, s absztrakt
formakavalkáddá lényegül. A Háztetőkön azt a termékeny
motívumtobzódást látjuk, amely e korszak legjelentősebb
műveit, többek között a Sorompó című kompozíciót is
jellemzi. A formák zaklatott áramlása, a szándékosan
elbizonytalanított térviszonylatok, a drasztikus átvágások
és a felpörgetett ritmus miatt a befogadó szem fogódzót
keresve cikázik a részleteken, de mindig továbblendül,
hiába keresve nyugodtabb szegletet a motívumoktól
nyüzsgő síkon.
A példaszerűen feldolgozott Derkovits-életmű túlnyomó
többsége – az 1945 utáni célirányos állami vásárlások
miatt – ma már múzeumokban található. Igazi szenzációnak számít, ha felbukkan egy-egy műve a műkereskedelemben, ha végre mód nyílik arra, hogy a magángyűjtők is
hozzáférhessenek munkáihoz. Még ennél is nagyobb
ritkaság, ha olyan műve kerül elő az ismeretlenség
homályából, mely a művész rendkívül alapos, tekintélyes
életműkatalógussal ellátott monográfiájában sem szerepel.
A most bemutatott, Háztetők című festmény ilyen alkotás:
egy korábban ismeretlen remekmű, mely méltó módon
reprezentálja a 20. századi magyar festészet egyik
legjelentősebb életművét.
Molnos Péter

175 Gadányi Jenő (1896-1960)
n

174 Szabó Vladimir (1905-1991)
n

Böcklin csodálója, 1978
Wonderer of Böcklin, 1978
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Táj, 1950 körül
Landscape, c. 1950

80 x 90 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: SZV 78

44 x 61 cm
Tempera, olaj, papír | Tempera, oil on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Igazolom, hogy a festmény férjem
Gadányi Jenő műve. Gadányi Jenőné
MNG554/974

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR	

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR	

Kieselbach galéria
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176 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Népvándorlás - Csontváry emlékére, 1914
Migration - In Remembrance of Csontváry, 1914
104,5 x 136,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 290 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Batthyány-család tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Ernst Múzeum kiállításai

XV. Gróf Batthyány Gyula festményeinek
és Beck Ö. Fülöp szobrainak gyűjteményes
kiállítása, 1914. kat. sz. 71.

A Batthyányak évszázadai, SzombathelyKörmend, 2005.

Batthyány és Illésházy címer,
XVIII. század második fele

REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Batthyányak évszázadai, Szombathely-Körmend, 2005.
248. oldal

A honfoglaló vezérek a Vereckei-hágónál
(A Feszty-körkép részlete)

Munkácsy Mihály: Honfoglalás
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Csontváry Kosztka Tivadar: Huszárok bevagonírozása,
1918-19, lappang

177 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

178 Ősi László (1947-)

Termékenység (Afrika), 1974
Africa, 1974

A távoli rokonok általában késve érkeznek, 2016
Relatives Usually Arrive Late, 2016

60 x 50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: 74/6 Gyarmathy Tihamér 74

60 x 90 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
jelezve jobbra lent: Ősi 2016

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 452 - 2 419 EUR	
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179 Munkácsy Mihály (1844-1900)
n

Vázlat a honfoglaláshoz
Hungarian conquest of the Carpathian Basin
11 x 17,8 cm
Toll, papír | Ink on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:: Munkácsy
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180 Lotz Károly (1833-1904)
n

Nemes úrfi a parkban
Noble Boy in the Park

Boros Judit, Munkácsy Mihály monográfusának szakvéleményével

161 x 89 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 613 EUR	

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 032 - 15 484 EUR	

Kieselbach galéria

181 Kádár Béla (1877-1956)
n

Muzsikálók, 1930-as évek eleje
Musicians, early 1930s
100 x 70 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 613 EUR	
Becsérték: 24 000 000 - 34 000 000 Ft
Estimated price: 77 419 - 109 677 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- EgykorBedő Rudolf gyűjteményében, majd a pécsi Janus
Pannonius Múzeum tulajdonában,
majd csere útján került magángyűjteménybe
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A szekszárdi Művészetek Háza kiállításai, Képek a Pécsi
Modern Magyar képtárból, 1900-1945,
1987 július 1-szeptember 27.,
- Kádár Béla Kiállítés, Virág Judit Galéria,
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Képek a Modern Magyar Képtárból 1900-1945, 1987
katalógus címlapján
- Gergely Mariann: Melankolikus utazás. Kádár Béla
(1877-1956). Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.
178. old.

IRODALOM | bibliography
- Hevesy Iván: Kádár Béla. Amicus, Budapest, 1922.
- Herwarth Walden: Az új festőművészet:
expresszionizmus. Amicus, Budapest, 1924.
- Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900-1925. Amicus,
Budapest, 1925.
- Charles Rosner: Modern Painting in Hungary. The Studio,
London, 1932. jan.-jún.
- Bálint Rezső: Kádár Béla. Múlt és Jövő, 1933. 270–271.
- Melanie Fischer: Painting Bela Kadar. Modernist and
Romantic.Pittsburg, Pennsylvania 1999.
- Gergely Mariann: Melankolikus utazás. Kádár Béla
(1877-1956). Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.
- Gergely, Mariann: Béla Kádár and Hugó Scheiber at Der
Sturm Gallery in Berlin. In. A Storm in Europe. Béla
Kádár, Hugó Scheiber and der Sturm Gallery in Berlin.
Ben Uri Gallery. The London Jewish Museum of Art.
London, 2003. 9–13. old.
- Gergely Mariann: Kádár Béla ismeretlen képei
üvegnegatívokon az 1920-as évekből. In. Angyalokra
szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére
(szerk. András Edit). Budapest, 2005. 211–220.

Jelen képünk a Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárának anyagát
bemutató kiállítási katalógusának címlapján
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Az Art Deco varázsos melódiája

Az andalító muzsika bűvöletében

Kádár Béla a festői látomások nagy mestere

Kevés olyan magyar festőt ismerünk, aki a modern világ
érzéki dekorativitásának olyan széles skáláján csillogtatta
meg virtuóz rajztehetségét és artisztikus festésmódját,
mint Kádár Béla. A harmincas évek polgári közönsége
rajongott a képeiért. Magukénak érezték a finom ízléssel
feltárulkozó érzékiség romantikus környezetbe ágyazott
frivol hangulatát. Kádár Béla kivételes festői vénával érzett
rá arra, hogy miként illeszkedik a klasszikus szépség örök
harmóniája a modern metropolis divatéletének pezsgő
aktualitásához. Hogyan lehet egyszerre a modernitás
frissességének képi eszközeivel korszerűnek lenni,
miközben a nosztalgikus vágyak múltat idéző titokzatos
dallamai is érvényesülnek.
A film- és divatvilágból érkező sztárkultusz ízlésformáló
erejét ekkor tapasztalhatta meg először a nagyvárosokban
élő kultúrafogyasztó polgár. A formai részletek
a harmincas évek látványos filmplakátjairól és divatrajzairól tűnnek ismerősnek. Az art decós reklámgrafika
népszerű megoldásai hatottak a korszak festészetére.
Mind a témaválasztásban, a motívumok használatában,
mind a leegyszerűsítő stilizálásban és a megnyerő színvilág
hangsúlyozásában az alkalmazott művészetek könnyed
hangvétele inspirálta a festőket.

Aukciós képünk a festő legkeresettebb, úgynevezett art
decós, harmincas évekbeli alkotói korszakának egyik
jellegzetes műremeke. Két légies nőalak fordul egymás felé
a meghitt intimitás izgalmas közelségében. A gömbölyű
idomait szemérmesen fátyollal leplező mezítelen aktfigura
rejtőzködésében vágyakat ébresztő finom érzékiség rejlik.
A profilba forduló stilizált fej klasszikus szobrokat idéző
márványtisztasága a lágy dallamokat ihlető múzsa
szellemét jeleníti meg. Ugyanakkor a karcsú nő keresztbe
vetett formás lábai és enyhén piruló arca a nőiesség
erotikus vonzerejével hatnak. A gitárt pengető fiatal leány
díszes öltözéke a korabeli elegáns divat népszerű kellékeit
vonultatja fel. A polgári közönség igényes nőtagjai
magukra ismerhettek a virágdíszes kalap, a csipkés, zsabós
blúz és a színes ékszerek láttán. Az intim zsánerjelenet
pikantériáját Kádár Béla cizellált festői stílusa varázsosan
feloldja. A kép szereplőit finoman elemeli a földközelből és
a lírai dallamok költői szférájába transzponálja.
Rabinovszky Máriusz szavaival élve: „…rafinált, mondén
kompozíció, ravasz összetétele testnek, síknak,vonalnak,
fényfoltnak, festészetnek, s grafikának.”

A szürkésen derengő háttérből kirajzolódó figurák
hajlékonyan ívelő körvonalai a festő jellegzetes festékszórásos technikájának köszönhetően álomszerű látomásokként tűnnek elő.
Kádár Béla mesterien kimunkált stílusa kivételes
könnyedséggel ötvözte a festői gesztusokat és a dekoratív
rajzosság finom megoldásait. A választékosan összehangolt színek franciás eleganciája a párizsi Bateau-Lavoir
művésztársaságból ismert Marie Laurencin festményeit
idézik. A Picasso és Appollinaire társaságában alkotó
művésznő pályafutása során ékszerekkel, tollakkal,
virágokkal ékesített nőalakokat festett. Ugyanazt az
átszellemült arcú nőtípust jelenítette meg, aki álmai
rózsaszín ködfátyola mögül érzékien és mégis megközelíthetetlenül tekint a külvilágra.
Aukciós képünk Kádár Béla harmincas években készült art
deco hangulatú műveinek egyik legszebb darabja, amely
igényes kivitelezésével megkülönböztetett figyelmet
érdemel.
Gergely Mariann

Kádár Béla: Leányok csendélettel, 1931 körül
magántulajdon
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182 Frank Frigyes (1890-1976)

183 Kmetty János (1889-1975)

Páros teniszparti (Dunapart), 1930-as évek
Playing Tennis (At the Danube), 1930s

Nyári nap, 1920-as évek vége
Summer Day, late 1920s

42 x 64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Frank Frigyes

56 x 68,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 162 - 1 548 EUR	

Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 484 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 17 742 - 24 194 EUR	
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184 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Montreux kávéház 1915
Cafe Montreux, 1915
17 x 21 cm
Akvarell, ceruza, papír | Watercolour, pencil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Terrasse Palace Montreux 1915
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 161 - 1 548 EUR	

185 Vaszary János (1867-1939)
n

Színpadon (Táncosnő), 1905
On the Stage (Dancer), 1905
41,5 x 27,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: Vaszary J 1905 Madrid
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR	
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186 Ismeretlen festő 1900 körül
n

Kettős portré
Double Portrait
37,5 x 36 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 90 000 Ft / 290 EUR	
Becsérték: 130 000 - 260 000 Ft
Estimated price: 419 - 838 EUR	

187 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Csendélet
Still-Life
54,5 x 66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 2 600 000Ft / 8 387 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 12 903 EUR	
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188 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Vadász Na 'Conxypanból
Hunter from Na’ Conxypan
41 x 34,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: L Gulácsy
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy Lajos
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gulácsy
Kikiáltási ár: 6 800 000 Ft / 21 935 EUR		
Becsérték: 7 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 24 193 - 30 645 EUR		

Szerepelt a BÁV 103. aukcióján, 1990. 382. tétel

Gulácsy Lajos szignója jelen képünk hátoldalán

Gulácsy Lajos: Karneváli vízió (Bohóc),
magántulajdon
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189 Klette Károly (1793-1874)

190 Markó Károly köre

Ménes az Alföldön, 1863
Horses on the Great Plane, 1863

Idilli táj, 1860 körül
Idyllic Landscape, c. 1860

40 x 53 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: K 863

35 x 48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 194 EUR	
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191 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Nemzedékek (Család), 1930-as évek
Generations (Family), 1930s
71 x 60 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 15 000 000 Ft / 48 387 EUR	
Becsérték: 17 000 000 - 22 000 000 Ft
Estimated price: 54 839 - 70 968 EUR		

IRODALOM | bibliography
- Molnos Péter: Aba-Novák. Népszabadság, 2006.
- Molnos Péter: A festő, a király és a kormányzó.
2014-01-27 (www.kieselbach.hu)
- Mednyánszkytól Barcsayig. Modern magyar művészet a
Keresztes-gyűjteményben. Szerk.: Kolozsváry Marianna,
2010.
A legjobb mozihíradó
„Nincs az a mozihiradó, amely fürgébben és változatosabban nyüzsögtetné a látnivalók eleven sokadalmát, mint
Aba-Novák piktúrája. (…) Aba-Novák képeinek filmszerűen
mozgalmas festőiségét már a szédületes technikai lendület
is ébren tartja. Ez a csupa élesszemű, csupa villámgyors
megpillantásból, csupa parázs ötletből és temperamentumos fordulatból egybeszökkenő piktúra a megnyugtató és
lezáró feketét választotta alapszínéül. De csak azért, hogy
ebből a szilárd foglalatból annál meglepőbben csattanjon
elő az élénk pirosak, rózsaszínek, sárgák és kékek
csetepatéja. Aminthogy Aba-Novák a fényt és árnyékot
jelző színkülönbségeket is a lehető legélesebb ellentétté
feszíti széjjel. Csak természetes, hogy ennek a piktúrának a
szinte drasztikus életrevalósága a cirkuszok és vásárok,
lacikonyhák és mutatványosbódék világában kifogyhatatlan bőségű tematikus forrásra és festői ösztönzésre akadt.
Aba-Novák minden képe úgyszólván fejest ugrik az életnek
embertől, állattól nyüzsgő, kellős közepébe. Legszívesebben oda, ahol a legnépesebben és a legtarkábban csődül
egybe” – írta a két világháború közötti magyar művészet
nagy formátumú vezéralakjáról Kállai Ernő, a művész
1936-os Fränkel Szalonbeli kiállításának katalógusában.

Aba-Novák Vilmos: A művész felesége és lánya, 1935,
magántulajdon
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A fal vonzása
„Kimondom, ahogy gondolom: a jövő piktúrája a fal”
– állította Aba-Novák Vilmos 1931-es Vallomás című
írásában. Meg is magyarázta a méret-növekedés okát:
„a képzőművészeti kultúrát az a polgári osztály, mely
évtizedeken át csaknem kizárólagosan azt fenntartotta,
ma ezt felvenni gazdasági okokból képtelen. Így adódik az
egyetlen lehetőség festőknek, szobrászoknak: közületeknek
kell majd dolgozniok végső és praktikus ponton: a fal[on].”
Utolsó évtizedében Aba-Novák jó pár freskómegrendelést
kapott, és még több nagy méretű, be nem fejezett murális
tervet készített. Táblaképfestészetébe is visszaszüremkedtek a nagy méretekre jellemző, erőteljes festői gesztusok
és a középkori ihletettségű ezüstös alapozás. A most
kalapács alá kerülő, több női nemzedéket egy kompozícióba sűrített táblakép figuráihoz hasonló kalapos, figyelő
alakok jelennek meg a VI. György király koronázását
ábrázoló, 1937-es befejezetlen falképtervén. A rúzs
kicsattanó vöröse, a ruhák absztrakt mintázata vagy
a nézőre kitekintő kisgyerek viszont egyértelművé teszi,
hogy autonóm „aterlier-piktúráról” van szó. Nem véletlen,
hogy olyan rangos magángyűjtő kollekciójából kerül most
árverésre, mint Keresztes László évtizedekig csiszolt,
kivételes rangú magyar festészeti anyaga.

192 Kató Kálmán (1876-1946)

193 Pataky László (1857-1912)

Zöld padon, 1910 körül
On the Green Bench, c.1910

Lovasszán (Lakodalmi menet)
Horse Sleigh

57 x 57,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kató K

60 x 90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pataky L

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 580 EUR	
Becsérték: 240 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 774 - 1 290 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 742 EUR	
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194 Szőnyi István (1894-1960)
n

Zebegény ősszel, 1928 körül
Zebegény in Autumn, c. 1928
60 x 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 29 032 - 45 161 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Végvári Lajos: Szőnyi-Bernáth, Miskolc, 2003. 33. oldal
- Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 663. kép

Szőnyi István: Völgyben legelésző lovak, 1920-as évek
második fele, magántulajdon
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195 Klie Zoltán (1897-1992)

196 Erdélyi Ferenc (1904-1959)

Női akt, 1930-as évek
Female Nude, 1930s

Nagymama a konyhában, 1928
In the Kitchen, 1928

48 x 58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Klie

80 x 65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: F Erdélyi

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 484 EUR	
Becsérték: 600 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 581 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 742 EUR	
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197 Orbán Dezső (1884-1987)
n

Parkrészlet, 1910-es évek
Park Scene, 1910s
59 x 68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Orbán
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 967 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 13 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 41 935 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Nyolcak. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010.
december 10. - 2011. március 27.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Nyolcak. Pécs, 2010. 353. oldal

Orbán Dezső, Parkrészlet, magántulajdon

Iványi Grünwald Béla - Parkrészlet Kecskeméten
(Kecskeméti Kaszinó kert), 1911-1912, magantulajdon
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198 Nicolas Kalmakoff (1873-1955)
n

Lángkard, 1927
Flame Sword, 1927
A Chapel Fortin sorozat darabja
135 x 55 cm
Olaj, falemez | Oil on board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Kalmakoff emblémájával, 1927
Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 64 516 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 35 000 000 Ft
Estimated price: 80 645 - 112 903 EUR		
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- egykor Carl László gyűjteményében - earlier in Carl László collection

Kalmakoff emblémája

Chapel Fortin - Feltámadás Kápolnája
Heliodore Fortin könyve, a La Bible des Esprits Libres (A szabad szellem Bibliája) megihlette Nicolai Kalmakoffot,
aki ennek hatására megalkotta a Feltámadás Kápolnáját, melyben a központi figurát 24 szörnyalak pannója veszi körül.
A kápolna minden alakjának feje fölött egy láng, valamint egy-egy rejtélyes szimbólum látható.
IRODALOM | bibliography
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva. Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986.
Kiállítási katalógus. 68-71. oldal
- Boalt-Balybina: Nikolai Kalmakov-Labyrinth decadence, Moszkva, 2008. 56-60. oldal

Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres
du Mir Iskousstva. Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986.
Kiállítási katalógus címlapja

Boalt-Balybina: Nikolai Kalmakov-Labyrinth
decadence, Moszkva, 2008.

A Chapel Fortin sorozat további három képe, 200., 202., 204. tétel

388

Kieselbach galéria

Nicolas Kalmakoff, 1928

200 Nicolas Kalmakoff (1873-1955)
n

„Le Monstre á l’Épée”, 1927
„Le Monstre á l’Épée”, 1927
A Chapel Fortin sorozat darabja
135 x 55 cm
Olaj, falemez | Oil on board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kalmakoff emblémájával
Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 64 516 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 35 000 000 Ft
Estimated price: 80 645 - 112 903 EUR		

199 Lampé Sándor (1898-1974)
n

390

Ciklámen
Cyclamen

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- egykor Carl László gyűjteményében - earlier in Carl László collection

52 x 57,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lampé

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva.
Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986. március 26-17.

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR	
Becsérték: 180 000 - 340 000 Ft
Estimated price: 581 - 1 097 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva.
Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986. 69. oldal
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201 Kmetty János (1889-1975)

202 Nicolas Kalmakoff (1873-1955)

Csendélet csészével és almákkal
Still-Life with Cup and Apples

„Monstre á Queue”, 1927
„Monstre á Queue”, 1927

30,5 x 48,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

A Chapel Fortin sorozat darabja

n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 613 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR	

n

135 x 55 cm
Olaj, falemez | Oil on board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 64 516 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 35 000 000 Ft
Estimated price: 80 645 - 112 903 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- egykor Carl László gyűjteményében - earlier in Carl László collection
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva.
Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986. március 26-17.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva.
Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986. 69. oldal

Musée-galerie de la Seita, Paris kiállítási cimkéje a kép hátoldalán

392

Kieselbach galéria

204 Nicolas Kalmakoff (1873-1955)
n

„Primate”, 1927
„Primate”, 1927
A Chapel Fortin sorozat darabja
135 x 55 cm
Olaj, falemez | Oil on board
Jelzés nélkül | Unsigned

203 Kernstok Károly (1873-1940)
n

Pünkösdi rózsa pohárban
Rose in a Glass
27,8 x 18,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: KK
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Gömöry Károly tulajdonában

Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 64 516 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 35 000 000 Ft
Estimated price: 80 645 - 112 903 EUR		
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- egykor Carl László gyűjteményében - earlier in Carl László collection
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva.
Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986. március 26-17.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kalmakoff. L’Ange de l’Abime 1873-1955 et les peintres du Mir Iskousstva.
Musée-galerie de la Seita, Paris, 1986. 70. oldal

Musée-galerie de la Seita, Paris kiállítási cimkéje a kép hátoldalán
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205 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Alexandriai szerető, 1935 körül
Lover from Alexandria, c. 1935
100 x 70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 25 806 EUR		
Becsérték: 11 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 35 484 - 45 161 EUR		

Batthyány Gyula: Alexandriai szeretők, 1935 körül, magántulajdon
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206 Huszár Vilmos (1884-1959)
n

Műteremben, 1905
In the Studio, 1905
68 x 49 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Huszár V 1905
Hátoldalon | Reverse: Az akadémián című festmény
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 700 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 484 EUR	

Huszár Vilmos: Az Akadémián
Jelen képünk hátoldalán
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207 Kmetty János (1889-1975)
n

Esti utcai jelenet tömeggel, kivont kardokkal,
magyar zászlókkal, 1910-es évek
Revolution (Hungarian History), c. 1915
57,5 x 69,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kmetty
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 677 EUR	

Kmetty János: Mennybemenetel, 1913,
Magyar Nemzeti Galéria
400
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208 Vaszary János (1867-1939)
n

Fürdőzők, 1920 körül
Bathers, c. 1920
50 x 70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Vaszary J
Hátoldalon | Reverse: A Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye,
valamint a kiállítás etikettje

Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 29 032 EUR		
Becsérték: 12 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 51 613 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Somogyi Lászlóné tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Vaszary János gyűjteményes kiállítása,
Magyar Nemzeti Galéria, 1961.

Vaszary János: Ébredés, 1921, Magyar Nemzeti Galéria
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209 Richard Linderum (1851-1926)

210 Berkes Antal (1874-1938)

Olvasó
Reading

Téli budapesti utca fiákerekkel, 1913
Winter in Budapest, 1913

27 x 21 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rich Linderum München

70 x 101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes 1913

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 3 234 - 4 194 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 097 EUR	

n
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211 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

A Herkulesfürdői Kaszinó, 1901
The Casino of Herkulesfürdő, 1901
33 x 47,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 419 EUR		
Becsérték: 10 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 45 161 EUR		

A kép hátoldalán a Budapesti Fővámhivatal körpecsétje,
a Mercur Palotában rendezett kiállítás cédula-töredéke
és a Könyves Kálmán Rt. Aukciós kiállítás cetlije, valamint
Rippl kézírása grafittal: Herkulesfürdői Kaszinó, alatta 500.
/korona/, valamint szintén Rippl-Rónai kezétől: Morvay.

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- 1911-ben dr. Morvay Jenő tulajdona
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Mercur-Palotában 1902. decemberében rendezett
tárlaton Rippl-Rónai négy herkulesfürdői festményt
állított ki. Ezek a katalógus tanúsága szerint a
következők: 58. Herkulesfürői alakok, 150 korona; 81.
Herculesfürdő, 250 korona; 103.Részlet Herkulesfürdőről, 300 korona; 129. Park Herkulesfürdőn, 300 korona.
Az utolsó három valamelyike lehet azonos
A herkulesfördői kaszinóval.
- A Könyves Kálmán R.T. Nagymező utcai kiállító-termében 1906 március 1 - 3. Képaukció katalógusának 21.
tétele A herulesfürdői kaszinó. Olajfestmény.
- Rippl-Rónai József retrospektív kiállítása 1888-1911 a
Művészházban.
- VI. terem 51. tétele Herkulesfürdő. Olajfestmény 200
korona.

Rippl-Rónai József: Halászházak, 1899, Kovács Gábor gyűjteménye
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212 Rippl-Rónai József (-)
n

Zorka, 1924
Zorka, 1924
51 x 41 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai, 1924
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 968 EUR		
Becsérték: 10 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 45 161 EUR		

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Festők, múzsák, szerelmek, Kieselbach Galéria,
2016. november 2-27.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Petrovics Elek: Rippl-Rónai, Budapest, 117. oldal

Petrovics Elek: Rippl-Rónai,
Budapest

Jelen képünk Petrovics Elek: Rippl-Rónai című könyvében

Az 54 éves Rippl-Rónai József 1915 őszén a Csengery utcai Hatvani vendéglőben ebédelt francia feleségével és nevelt
lányával. A festő éppen modellt keresett, ezért is ragadta meg a figyelmét az őket kiszolgáló pincérlány különleges kinézete.
A 17 éves Bányai Elza sötétkék matrózruhát viselt nagy fehér gallérral, göndör fekete haját óriási piros masnikkal fogta
össze. A lány ide-oda járt az asztalok között, cserfesen tréfálkozott a vendégekkel, Rippl pedig figyelte őt. Egyszer csak
odaszólt feleségének, Lazarine-nek: „Nézze csak Munika, milyen különös megjelenésű leány, kedvem volna lefesteni.”
Lazarine azt felelte: „Hát kérdezze meg, eljönne-e magának ülni?” Amikor a lány a számlát hozta, a festő fel is tette
a kérdést. Szívesen eljönne, hangzott a válasz, de az apja nagyon szigorú, vallásos ember, és valószínűleg nem fogja
megengedni. „Akkor kísérje el az édesanyja, míg a portré elkészül, így édesapjának bizonyára nem lesz ellenvetése” –
erősködött a feleség. Így hozta össze Lazarine akaratlanul férjét és annak későbbi szeretőjét. A festő által csak Zorkának
nevezett modell iránt érzett, 12 évig tartó szerelem felborította Rippl-Rónai magánéletét és meghatározta egész kései
alkotói korszakát. A kamasz lányból felnőtt nővé váló múzsa sokféle arcát becslések szerint háromszáz kép őrizte meg,
s ezzel Bányai Zorka a magyar művészettörténet egyik legtöbbet ábrázolt modellje.
részlet Nyáry Krisztián Festői szerelmek című könyvéből

Rippl-Rónai József: Kinai csészés nő, 1920
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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