55.
tavaszi
képaukció
2

0

1

7

Kies e lb a ch

www.kieselbach.hu
16

Kieselbach galéria

Kieselbach

t a v a s z i

k é p a u k c i ó

2 0 1 7

Kieselbach galéria

17

18

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

19

20

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

21

22

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

23

K I E S E L B A C H

K Ö N Y V E K

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

Festők Múzsák szerelmek,
Budapest, 2016

műgyűjtés - magángyűjtemények

KIESELBACH GYÛJTEMÉNY
Magyar Festészet 1900-1945,
Budapest, 1996
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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
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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 dunántúl, Felföld és
a felső-tisza-vidék népi
KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2013

A XX. Századi magyar történelem
négy meghatározó traumája

KIESELBACH
www.kieselbach.hu

I. Világháború, Trianon
1914–18–20, Budapest ....
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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
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Az aukció anyagát összeállította:

H O T E L

Kieselbach Tamás mûvészettörténész

m á j u s

2 6 .

M A R R I O TT

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Kieselbach ÁKOS egyetemi hallgató

Az árverést vezeti: Winkler Nóra

Máthé Ferenc festménybecsüs

A katalógust szerkesztette:

tavaszI képaukció

Kieselbach tamás, kolozsváry gyöngyvér

A katalógusban szereplô tanulmányok szerzôi: Barki Gergely, Bellák Gábor, Gergely Mariann, Kolozsváry Marianna,
Molnos Péter, pap eszter, Rieder gábor mûvészettörténészek

A katalógusban szereplő analógiákat Kieselbach Ákos válogatta

Munkatársak: maár laura, Szûcs András
Az aukciós anyag előkészítésében, a kiállítás rendezésében résztvettek:
orlik erika, CZINE ATTILA, CSALA BENCE, eisler gábor andrás, GORETITY PÉTER, VÉKONy BALÁZS

Kiadta: Kieselbach Galéria
Nyomdai elôkészítés: kieselbach anita

KIÁLLÍTÁS ⁄ exhibition

ÁRVERÉS / AUCTION

INFORMÁCIÓ / INFORMATION

Kieselbach Galéria

Május 26. (péntek) 18 óra

Kieselbach Galéria, Budapest,

2017. május 5-25.

hotel marriott,

V. Szent István krt. 5.

minden nap 10–18 óráig

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Tel.: +36-1-269-3148,
+36-1-269-3149,

Fotó: Darabos György

Fax: +36-1-269-2219

Grafikai tervezés és nyomdai elôkészítés: molnár ferenc, Horváth István

E-mail: gallery@kieselbach.hu

Nyomás és kötés: Mester Nyomda

www.kieselbach.hu
www.facebook.com/kieselbach
Instagram: kieselbachgaleria
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Á R V E R ÉS I F E L TÉT 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.
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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 SA L 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.
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1 Vastagh Géza (1866-1919)

2 Franz Schrotzberg (Bécs 1811-1889 Graz)

Oroszlán (Afrika)
Lion (Africa)

Fiatal lány kék ruhában (Szellő), 1832
Girl in Blue Dress, 1832

85x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Vastag Géza

8,5x7,5 cm
Vegyes technika, elefántcsont | Mixed media on ivory
Jelezve balra lent | Signed lower left: F Schrotzberg 832

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR
Becsérték: 280 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 903 - 1419EUR

n
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3 Szabó Vladimir (1905-1991)

4 Pécsi Pilcs Dezső (1888-1949)

Fiatal nő
Young Woman

Kalapos lány kávéházban (Nagyvárosban), 1937
Girl with a Hat in a Cafe (In the City), 1937

44x31 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: SZV
Jobbra lent személyes ajánlás

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pécsi Pilch D 937

n

Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 258 EUR
Becsérték: 140 000 - 260 000 Ft
Estimated price: 451 - 838 EUR
36
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n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR

5 Kádár Béla (1877-1956)

6 Anna Margit (1913-1991)

Art deco Madonna
Art Deco Madonna

Álmodozó önarckép luftballonnal, 1930-as évek második fele
Self-Portrait with Balloon, late 1930s

32x23 cm
Tus, papír | Indian Ink on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

37x26 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Anna Margit

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR
Becsérték: 400 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 419 EUR

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 129 - 2 096 EUR

n
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7 Pádua Kálmán (1885-1958)
n

A Teázó-terem részlete a Budavári Királyi Palotában, 1932
The Tea Room in Buda Castle, 1932
80x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pádua Kálmán 1932
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 11 290 EUR

„Az új várpalota külseje, hatalmas kupolájával és remek
homlokzatával már régóta készen van, most pedig a
főudvarmesteri hivatal intézkedett, hogy a palota belső
díszhelyiségeit ez év végéig szintén hozzák rendbe, hogy a
télen már ott tarthassák meg az udvari bálokat és egyéb
udvari ünnepségeket. A termekben most végzik az utolsó
berendező és díszítő munkálatokat.
A nagyobb ünnepekre és fogadásokra szolgáló díszhelyiségek a palota keleti szárnyán vannak. A gyönyörű, modern
barokk stílű termeket, melyek a magyar építőművészet
legremekebb alkotásai, oly pompával és káprázatos fénnyel
rendezik be, hogy azok méltán vetélkednének bármely
európai uralkodó palotájának belsejével. A díszítést
magyar művészek végezték és a berendezést is csupán
magyar műiparosok végzik, nem lesz azokban semmi
idegen. (…)

A Királyi palota romos főkapuja Budapest ostroma után,
1945 (Carl Lutz felvétele – Fortepan)
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Az udvarhoz tartozó személyiségek és a nagyobb rangú
vendégek az úgynevezett piros termekben gyűlnek össze,
melyek a díszteremből jobbra nyílnak és egyszersmind
teázó- és játékhelyiségül is szolgálnak. Ilyen terem négy
van, amelyek közül egynek a függönyeit és bútorait
arannyal áttört piros bársonybrokátból, a többit pedig
piros selyemből készítették.
A piros termekből nyílik a Habsburg-terem, amely, bár
nem oly nagy, pompa és fény dolgában vetekedik a
díszeremmel. (…)
A Habsburg-teremből tágas ajtón át a Habsburg-lépcsőn
a várpalota parkjába lehet jutni, ahonnan a legfényesebb
kilátás nyílik a Dunára s a város gyönyörű panorámájára.”
(Az új királyi palota. Budapesti Hírlap, 1904. szeptember
11. 10.)

Az 1885-ben született Pádua Kálmán Budapesten, majd
Münchenben és Nagybányán végezte képzőművészeti
tanulmányait. 1911-ben debütált képeivel a Műcsarnokban, majd rendszeresen szerepelt a Nemzeti Szalon
tárlatain is. Itt rendezte meg első gyűjteményes kiállítását
1924-ben. A Százados úti művésztelepen dolgozó festő
főleg táj- és enteriőr-képeivel aratott sikereket.

A Teázó-terem részlete a Budavári Palotában,
1905 körül (Klösz György felvétele)
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8 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Tengerszem a Tátrában
Tarn in the High-Tatras
42x58,5 cm
Olaj, vászon | Oil, canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 032 EUR
Becsérték:3 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 22 581 EUR

„Sohse felejtem, egy napon valamelyik mesteri tajképében gyönyörködve így szóltam hozzá:
- Nézd, László, ez a zord tátrai zord hangulat tökéletes, de miért nem teszel be ide
a közepére egy emberi alakot, aki ezt a hangulatot felszívná, osszegezné?
Furcsa kacaj - az >>öreg kutya<< ravasz kajánsággal sandított rám:
-Hm, látod neufullandi, csak épp ezt akarom elkerülni! „
Pekár Gyula: A színek Ossziánja. Magyar Múzsa, 1. 1920. 11-15 o.

Mednyánszky László: Hegyes táj tóval (Tátrai táj)
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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9 Nagy István (1873-1937)

10 Egry József (1883-1951)

Balatonpart
Lake Balaton

Fények a Balatonon
Lights on Lake Balaton

n

35x50 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 290 EUR
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30,5x39 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 516 EUR
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11 Ismeretlen, feltehetően osztrák festő,
1900 körül (karl kaufmann ? )

12 Benczúr Gyula (1844-1920))
(Ferdinand GEORG Waldmüller után)

Isztambuli kikötő
Harbour in Instanbul

Találkozás (Jelenet), 1866
Meeting (Scene), 1866

32x47,5 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelzés nélkül | Unsigned

54x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: másolta Benczúr Gy Waldmüller után 1866

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 097 EUR
Becsérték: 400 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 096 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 7 742 EUR

n
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13 Halmi Artúr (1866-1939)

14 Mednyánszky László (1852-1919)

Munkácsy Mihály párizsi műtermében,1892
Mihály Munkácsy in his Studio in Paris, 1892

Rabbi
Rabbi

36x27 cm
Oaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Halmi Paris 1892

61x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Hagyatéki pecsét

n

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 612 - 3 225 EUR

n

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 096 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 064 - 12 903 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Mestitz-gyűjteményben
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Martos Gábor: A tőzsdeügynök képei, Budapest, 2014
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Mednyanszky László: Öreg szakállas férfi,
magántulajdon

15 Vaszary János (1867-1939)
n

Csendélet rózsákkal (Magia Nera), 1890-es évek
Still-Life with Roses (Magia Nera), 1890s
33,5x40,5 cm
Olaj, vászon kartonon | Oil on canvas laid down on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: MNG-s bírálati címke és szakvélemény
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 354 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 581 - 38 710 EUR
Szerepelt a BÁV 65. aukcióján, 1984 december, 306. tétel
IRODALOM | bibliography
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása.

Szerk.: Gergely Mariann–Plesznivy Edit–Veszprémi Nóra,
Magyar Nemzeti Galéria, 2007.
- Petrovics Elek–Kárpáti Aurél: Vaszary. Athenaeum,
Budapest, 1941.

EGY RÓZSACSOKOR
Márványtáblára helyezve dús rózsacsokor, a sötét bíbortól a
halovány liláig játszó finom színátmenetekkel. A hétköznapok
szimbólumokra fogékony költészete: egymás mellett az összecsukott bimbó, a kibomló virág, a szétnyíló kehely és az elvirágzó rózsa
lehulló szirmai. Mielőtt Vaszary János végiglépdelt volna
a 20. század eleji modern festészet különféle iskoláin, a szeces�sziótól az expresszionizmuson át az art decóig, érzékeny ecsetjét
klasszikus témákon studírozta.
A KOLORISTA VALLOMÁSA
Vaszary a két világháború közötti korszakában jó pár virtuóz
virágcsendéletet készített. „Amit ezeken a vásznain ad: elsősorban
a virágok lelke. Bársonyos szirmokat és húsos leveleket fakasztó,
titokzatos természeti erő, maga az eleven élet, egész belső fejlődéstörténete egy-egy lila ciklámennek, melegsárga, halottfehér,
vagy vérvörös rózsának. A kolorista lelkesültsége ez a virágszeretet” – írta róluk Kárpáti Aurél ihletetten. A most kalapács alá
kerülő rózsacsokor egy fiatal, fess úriember szerelmének jelképe,
egyszersmind kiváló téma ahhoz, hogy festői oroszlánkörmeit
megcsillogtathassa.

Gulácsy Lajos: Utolsó rózsák, magántulajdon
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16 Benkhard Ágost (1882-1961)
n

Felsőbányai táj, 1943
Lanscape in Felsőbánya, 1943
100x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Benkhard Á Felsőbánya 1943
Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 581 EUR
Hátoldalon | Reverse: A Nemzeti Szalon raglapja
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17 Boldizsár István (1897-1984)
n

Balatoni kikötő vitorlásokkal (Siófok)
Lake Balaton with Sailing Boats (Siófok)
70x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár Siófok 1959
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 097 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR
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18 Balázs János (1905-1977)
n

Élmény, 1972
Experience, 1972
72,5x95 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 387 EUR
Becsérték: 3 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 22 580 EUR

IRODALOM | bibliography
- „Cigány méltósággal”. Balázs János (1905–1977).
Szerk.: Kolozsváry Marianna, Kieselbach, 2009
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Cigány méltósággal”. Balázs János (1905–1977).
Szerk.: Kolozsváry Marianna, Kieselbach, 2009, 43. kép

KOZMOLÓGIAI VÍZIÓ

KIEMELT FŐMŰ

Az Édenkertben álló Jó és Rossz tudás fájának még ősibb
mítoszokkal vegyített kozmológiai elbeszélése. Középen
egy trópusi kaktuszt idéző növény, amire rátekeredik a
mintás pikkelyű kígyó (a cigány mitológiában a világegyetem jelképe). Bal oldalon indián tolldíszt viselő férfi, orra
helyén egzotikus csillagszerű motívummal, a növény jobb
oldalán – a napként sugárzó roma kerék alatt – fejek,
építmények, népies virágminták és egy állattal a hasán
alvó sapkás férfi. Mintha az elszenderedett csavargó
fejéből szökkennének elő az archaikus civilizációk mesés
történetei. „Szellemi erény, fizikai egyensúly gátló koloncai
– emlékezett vissza a Balázs János 1971-ben, miután újra
nekikezdett a festésnek – már nem jelentenek akadályt, a
rég letűnt élmények illúziói látomásomban előtünedeznek,
és én töretlenül dolgozom tovább.”

Az őseredeti naiv festészet friss hangját kereső értelmiségiek találtak rá az öreg roma bölcsre vályogputrijában, a
60-as években. Hoztak neki festőeszközöket, majd
csodálták, hogyan bontakozik ki újra egész egyedi szín- és
formavilágú művészete, követve fantasztikus mesélőkedve
és eklektikus hitvilága csapongó szárnyalását. A 70-es
években újságírók, művészettörténészek és filmesek jártak
hozzá, felfedezte a szakma, kiállítást rendeztek neki, versei
jelentek meg, elérte a sosem áhított siker. A most kalapács
alá kerülő mitikus jelenet látható azon az 1975-ös fotón,
ami a hamarosan elbontott házikó előtt ábrázolja az öreg
művészt, a falnak támasztott legjobb festményeinek
társaságában. Balázs János két évvel később elhunyt, a
telepnek már nyoma sincs a lakótelepek között, és velük
együtt eltűnt a föld színéről az a különös kultúrhumusz,
amelyből egy ilyen csodálatosan időtlen, az archaikus
művészettel rokon festészet sarjadhatott ki.

CIGÁNYTELEPI REMETE
Balázs János hosszú évtizedekig éldegélt Salgótarjánban, a
pécskődombi cigánysoron, különc agglegényként, gyűjtve
a gombát az erdőben és a lehullott széndarabokat a bánya
közelében. Két elemi osztály elvégzése után kitört az első
világháború, műveltségét utána a szemétdombon talált
újságok, könyvek és képek hulladék-kollázsából szedegette
össze, végtelen türelemmel és tudásszomjjal. Mindehhez
járult hozzá a roma kultúra. „Tehát megvan ez a mágikus
sajátossága is a cigányságnak. Minthogy Indiában ottan
nagyon-nagyon kifejlődött az ilyen dolog, és a cigányság
ezekből talán hozott is ide valamit” – mondta egy
interjúban.

NAIV RENESZÁNSZ
Az alabamai Kerry James Marshall, aki évtizedek óta festi a
kispolgári afroamerikaiak szegényes életét, épp most
kapott hatalmas elégtételt a New York-i Metropolitan
Museumtól, egy nagyszabású életmű-kiállítás formájában.
Közben a nemzetközi művészeti közeg sorra fedezi fel
magának a harmadik világ naiv, de nagyon eredeti hangon
megszólaló tehetségeit. Hasonló a helyzete a magyar
cigányfestők legkiemelkedőbb képviselőjének, Balázs
Jánosnak, aki pár termékeny esztendő alatt olyan sűrűségű
és minőségű életművet hozott létre, amely ma már
képviselteti magát a nagy művészettörténeti összefoglaló
kötetekben és rangos magángyűjteményekben is (lásd a
korábbi amerikai nagykövet, Nancy G. Brinker tudatosan
felépített magyar gyűjteményét!).

Balázs János háza előtt jelen képünkkel, 1975 előtt
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19 Kupferstein Imre (?-1944)

20 Faragó Géza (1877-1928)

Bacchanalia
Bacchanalia

Pókerparti, 1927
Poker Party, 1927

67x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kupferstein

39x48,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Faragó Géza 1927

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 484 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR

n
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A Pókerparti nagyobb méretű változata Faragó Géza 1928 januári,
a Nemzeti Szalonban megrendezett kiállításának katalógusában.

21 Krizsán János (1866-1948)
n

Nagybányai táj, 1931
Langybánya Landscape, 1931
82x71,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Krizsán J
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 290 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nagybánya művészete,
Magyar nemzeti Galéria, 1996. március 14-október 20.
- Lights and Colours, Artist Colony in Nagybánya,
1999 május31-től július 3.Román Nemzeti Galéria,
Bukarest
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Nagybánya művészete, 1996. kat. 293.
- Lights and Colours, Artist Colony in Nagybánya,
1999, Bukarest, 107.oldal
- Boros Judit: Nagybánya képekben, 2009, Nagybánya,
87.oldal

Ziffer Sándor: Koratavasz Nagybányán, 1910, magántulajdon
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22 Theodor Verstraete (GHENT 1850-1907 Antwerpen)

23 Egry József (1883-1951)

Tavaszi kertben harmonikázó
Accordian Player in a Spring Garden

Napfényes kertben olvasó nő, 1907 körül
Woman Reading in a Sunlit Garden, c. 1907

108x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Theod Verstraete

43x33,5 cm
Olaj, vászon kartonon | Oil on canvas
laid down on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR
Becsérték: 1 500 000- 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 8 065 EUR
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n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 096 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 4 838 EUR
Egry József: Önarckép ablakban, 1907, (részlet)
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

24 Ismeretlen magyar festő, 1900-as évek eleje
n

Napfényes villa kertje uzsonnával
Sunlit Villa Garden with Afternoon Tea
103x113 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 7 742 EUR

Ferenczy Károly: Október, 1903, Magyar Nemzeti Galéria
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25 Ilosvai Varga István (1895-1978)

26 Polgár Boris (1900-?)

Szentendre, háztetők
Szentendre, Roofs

Kislány piros blúzban
Girl in Red Blouse

40x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ilosvai Varga I

70x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Polgár

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 709 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 936 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 032 EUR

n

n

Iványi-Grünwald Bélánál és Szőnyi Istvánnál tanult, majd Párizsban járt tanulmányúton. 1929-ben állított ki először
Budapesten s ugyanebben az évben kollektív tárlata volt Berlinben, a Sturm helyiségében.
Tagja volt a KUT-nak és az UME-nak.
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27 Farkasházy Miklós (1895-1964)
n

Műtermi csendélet
Studio Still-Life
103,5x73 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Farkasházy
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 967 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 25 800 EUR

IRODALOM | bibliography
- Majoros Valéria Vanília: Farkasházy. Glória – Cello press,
2005.
- Boross Mihály: Farkasházy Miklós. Képzőművészet 1933.
V–VI., 122–128.

HORROR VACUI

FŐMŰ A MŰTEREMBEN

A PÁLYA CSÚCSÁN

„Per laborem ad honorem” – állt a Farkasházy család
címerén a jelmondat. „Munkával a megbecsülésért.” A
festő a jelmondatot dédapjától, a Herendi gyárat alapító
Farkasházy-Fischer Mórictól örökölte, de rá is igaznak
bizonyult. „Ezt a munkaszeretetet – mondta egy
interjújában –, úgy látszik, tőle örököltem.” Farkasházy
Miklós még előképénél, Rippl-Rónainál is jobban irtózott
az üres felületektől. Ez a bizonyos horror vacui tölti ki
festményeinek és rajzainak minden egyes centiméterét,
vibrálóan sűrű, szőnyegszerű, lüktető és eleven,
pointillista-jellegű mustrát képezve. Az ecsetvonások sűrű
szövésű modern szőttese megdolgoztatja a szemet, ismét
eszünkbe juttatva a család jelmondatát.

Farkasházy most kalapács alá kerülő csendélete az életmű
kiemelkedő főműve. A vibráló felületből először egyes
elemek rajzolódnak ki: a rózsaszínű virágcsokor, a
gyümölcs-csendélet vagy a manierista módon ráncolt
drapéria. Egy műteremben vagyunk, kubisztikus
következetességgel kiforgatott síkok között. Az előteret
egy vaskos faasztal lapja vágja keresztbe, rajta a
sakktáblamintás terítőre rakott őszi gyümölcsegyüttes. A
teli tál felett – téren és időn túl – lebeg a virágos váza,
tőle jobbra egy festőállvány, a nézőnek hátat fordító,
letakart festménnyel. Bal kéz felé egy fatábla határolja le a
látványt, felette szőttesek, hátul egy narancssárga bútor
kandikál ki, illetve egy japános hangulatú virágos kép.
Sűrű műtermi valóság.

Ahogy értő kritikusa, Boross Mihály írta magyar és
németországi sikerei után: „Ez a fegyelmezettsége, ez a
lelkiismeretes művészi hitvallása ma teljes diadallal
jutalmazta a kiváló művészt. Színei, – a natura imádatában – zengő erővel hatnak, formáit pedig életvalóságban
adja. Nem fog át távlatokat, nem ismer üres tért,
felfogásában az élet minden zuga valósággal van telítve, s
így képeiben nincs hézag. Minden tér ki van töltve, minden
kézzelfogható hátteréül az ábrázolandó tárgyának. Így
válik képpé Farkasházy Miklós műve, így adja vissza
észleleteit anélkül, hogy a természetmásolás mechanizmusát venné igénybe. Anyaga a pasztell és az olaj. E kettőt
azonban úgy kezeli, hogy olajjal pasztellhatást, a színes
krétával olajtechnikát éreztet s mind a kettőben a
bársonyos, hamvas tapintású felületet tudja elénk
varázsolni. Virtuóz munka anélkül, hogy zsonglőrködésnek
látszanék.”
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28 Kádár Béla (1877-1956)
n

Kubista csendélet, 1926 körül
( Csendélet asztalon )
Table Still-Life, c. 1926
52x44 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Hátoldalon: Magyar Nemzeti Galéria kiviteli pecsét
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 709 EUR
Becsérték: 13 000 000 - 19 000 000 Ft
Estimated price: 41 935 - 61 290 EUR		

Kádár Béla portréja

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Szerepelt a Christie’s londoni árverésén,
1985. december 3., 460. tétel

A berlini Der Sturm Galéria elismert művésze
Az 1920-as évek kulturális fővárosában, Berlinben Kádár
Béla a legprogresszívebb avantgárd művészeti galéria
állandó kiállító művésze volt. A Herwarth Walden vezette
Der Sturm Galéria kiállítási katalógusaiban a legnagyobb
művészekkel együtt szerepelt a neve. A Der Sturm Galéria
tevékenységét mindenütt számon tartották, ahol modern
művészettel foglalkoztak. Kádár Béla nemzetközi művészi
karrierje is innen indult. A berlini nagy kiállításokon a
galéria színeiben a legrangosabb események résztvevője
volt. A művészeti seregszemlék kiállítóit az ismert galériák
művésztagjaiból válogatták, így a rangos nemzetközi
mezőnyben Kádár Béla is rendszeresen megmérettetett
Európában és a tengerentúlon.
Kubista művészek a Der Sturm-ban
Herwarth Walden remek érzékkel válogatta maga köré a
modern művészet fontos képviselőit és vállalta népszerűsítésüket. A német expresszionista művészcsoportok, a
kubisták és futuristák, az orosz konstruktivisták
meghatározó élharcosai az ő pártfogásával kerültek be a
nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe. Kádár Béla
élénk figyelemmel kísérte a modern festészeti irányzatok
különböző megnyilvánulásait. Berlini tartózkodásai során

Kádár Béla: Kompozíció gyümölcsöstállal és hegedűvel,
magántulajdon

72

Kieselbach galéria

nyitott szemmel járt, és tudatosan összegyűjtötte azokat a
formai megoldásokat, amelyeket maga is hasznosítani
tudott. Tudjuk, hogy, a szintetikus kubizmus jeles
képviselője, Albert Gleizes 1920 novemberében és 1921
januárjában kiállított a berlini Der Sturmban Johannes
Molzahnnal és franciaországi művésztársaival (Jacques
Villon, Louis Marcoussis, Sonja Delaunay, Marthe Tour
Donas). A kiállításokat Kádár minden bizonnyal megnézte.
De 1923-ban Budapesten az Alkotás Művészház grafikai
kiállításán is láthatott eredetiben Leger-, Gleizes-,
Marcoussis-, Archipenko műveket. A szintetikus kubizmus
képviselőiről Hevesy Iván is írt A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete című 1922-es könyvében.
Hosszasan taglalta a stílusirányzat formai újításait, a
síkelemek dekoratív használatát, s a geometrikusan
rendezett kubista ornamentika alkalmazását. A megjelent
illusztrációk között számos olyan Picasso-, Braque-, Juan
Gris alkotás szerepelt, ahol a síkfelületen elhelyezett színes
alakzatok izgalmas kombinációja dekoratív kompozíciót
alkotott.
Absztrakt csendélet síkelemekkel
Aukciós képünkön a húszas évek végére jellemző redukált
képi formálás dekoratív alkalmazásának kifinomult
példáját láthatjuk. A csendéleti elemek síkokra egyszerűsí-

Kádár Béla: Asztali csendélet, 1926 körül, magántulajdon

tése és az egymásra halmozott hordozó síklapok
szellemes egymáshoz illesztése elevenséget
kölcsönöz a képnek. A síkszerűség és a térben látás
változatosságának játékos frissessége mozgalmassá teszi a kompozíciót. Az élénk színek kontrasztos
párbeszéde szépen illeszkedik az íves és egyenes
síkelemek harmonikusan összehangolt építkezéséhez. A semleges háttér és a Kádár Bélától
megszokott puha pasztellszínek finom kidolgozása
jól ellensúlyozza a harsányabb alapszínek
strukturált elrendezését. Az energikus szögletes
élek feszes kapcsolódása valamint a pöttyözéses
apróminták ornamentális ritmusa kiegyensúlyozott összhangot teremt. Érdemes megfigyelni
Kádár egy korabeli lappangó képének csendéleti
részletét, amely rokon vonásokat mutat aukciós
képünkkel. Mivel Kádár Béla húszas években
készült alkotásai nagyrészt külföldön készültek és
többnyire ott is találtak vevőkre, a magyar
művészeti piacon elvétve fordulnak elő. Ha
ismerünk közülük néhányat, többnyire archív
fotókról vagy fekete-fehér reprodukciókról. Ezért
is nagy öröm és szenzáció, ha olyan remek alkotás
kerül Magyarországra, mint a Csendélet asztalon
című kivételesen izgalmas kompozíció, mert
jelentősen hozzájárul a festő legjelentősebb és
nemzetközileg is kiemelkedő pályaszakaszának
hitelesebb megismeréséhez.
Gergely Mariann

29 Molnár C. Pál (1894-1981)

30 Gombos Székely Lilly (1897-?)

Menekülés Egyiptomba
Escape to Egypt

Szőke modell pamlagon
Blonde Model on a Sofa

60x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

75x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gombos Lilly

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 6 452 EUR

n

n

Gombos Székely Lilly: Kalapos
akt, magántulajdon

Már tizenöt éves korában a budapesti Képzőművészeti Főiskolára került, majd a kecskeméti művésztelepen
Iványi Grünwald Béla mellett képezte magát. Ezután Párizsban folytatta tanulmányait, ahol le is telepedett.
1912-től állított ki itthon a Műcsarnokban, 1927-ben Párizsban rendezett gyűjteményes tárlatot.
Egy képe a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona, több alkotása angliai és franciaországi múzeumokba került.
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31 Koszta József (1861-1949)
n

Alföldi táj napsütötte házakkal, szénaszedőkkel, 1930-as évek
Sunlit Houses with Harvesters, 1930s
48,5x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 25 806 EUR
IRODALOM | bibliography
Szinyei Merse Anna: Koszta József 1861–1949. Élete
és művészete a dokumentumok tükrében. Kogart,
Budapest, 2014.
Egri Mária: Koszta József. Budapest, Corvina, 1989.
Bényi László: Koszta József 1861–1949. Szentes, 1976.

A MUNKA ÁHITATA
A 19. századig kellett várnunk a festészet történetében,
hogy Jean-François Millet meglássa az egyszerű paraszti
munkában a vászonra kívánkozó hétköznapi varázst. A
földművesmunkából sugárzó természetközeli áhítat olyan
modern követőket ihletett meg, mint Vincent van Gogh,
Salvador Dalí, vagy a magyar Koszta József. Kosztának a
munka áhítatát sugárzó „Szénagyűjtés” című képe
ugyanabból az amerikai magángyűjteményből érkezik
haza, ahonnan az előző aukción szereplő „Napsütötte
kertben” című hasonló kompozíció is érkezett. A
közelmúltban megrendezett életmű-kiállítás nyomán
kijelenthető, hogy egy jó arányú oeuvre kivételesen szép
darabjairól van szó.
TISZAZUGI GAUGUIN
Koszta a tiszazugi tanyavilág Gauguinje, aki nem Tahitire
menekült el a párizsi civilizáció mesterkélt kényelme elől,
hanem a magyar pusztára. Hiszen csak ott tudta
megteremteni az „igaz magyar piktúrát”. A „magyar
piktúrán” a kor nyelve az ízes, pasztózus, nagyformátumú,
a magyar termőföld és a paraszti kultúra televényéből
kisarjadó unikális festészetet értette, amit az olyan,
rokonítható szellemiségű alkotók is képviseltek, mint Nagy

Koszta József: Putrik piros fejkendős nővel 1940-es évek,
Koszta József Múzeum, Szentes
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István vagy Rudnay Gyula. „A piktor, aki nem a természetben, mélyen a földben gyökerezik, az nem az igazi. A
kiagyalt kép sosem lehet jó, technikailag tán érdekes, de
nincsen igazi súlya” – vallotta Koszta. A századelő értette
szellemi törekvéseit és értékelte kivételes koloritját. A
modern színkezelés ünnepelt nagymestere, Szinyei Merse
Pál például mindvégig fenntartott maga mellett egy
helyet a ritkán felbukkanó kolléga számára a Japán
kávéház művészasztalánál. De hasonlóan lelkesedett
Koszta mélyzengésű, robusztus tömbökbe rendezett
festészetéért az avantgárd művészet fejedelme, Kassák
Lajos is.
MAGYAR SZÍNEK
Az unikális magyar puszta széles horizontja olyan különös
természeti fényviszonyokat teremt, amelynek meglátásához és megértéséhez egy ilyen formátumú tehetségre és
egy ilyen kiváló szemre volt szűkség. Még értő kortársai is
néha félreértették, Elek Artúr például csak a modern
koloritot ünnepelte művészetében: „Színei a természet
kosztai színei, immár nem a régi vegyítetlen színek, hanem
árnyékkal, vagy fénnyel transzponáltak. Képein óriási
színerővel világítanak ki az árnyékba takart részek közül [a]
színes foltok, fehérek, vörösek. […] Témája és motívuma a
szín, amelynek megjelenítéséhez és szerkezetbe
foglalásához a legegyszerűbb formai ürügyekkel is beéri.”

KIRAGYOGÓ FEHÉR
„A fehér nem szín” – idézi Koszta első monográfusa, Bényi
László egy festőkolléga csipkelődő megjegyzését, amint
megállt egyik képe előtt. Márpedig ha valakinél a fehér
kardinális szerepet játszik a színpalettán, az éppen Koszta
József. A vaskos festékpászmákra omló, energiától
kirobbanó felületen kiragyognak a meszelt házak
valószerűtlenül világos falai. Felettük – kontrasztként – a
zivatar utáni mélységes kékségbe belefeledkező nehéz
égbolt, a mező vibráló zöldje, a háztetők és a szénaboglya
foltjai. „Hallom néha – meséli Koszta –, hogy transzponálom képeimen a színeket. Csodálkozom rajta, ha azt
mondják, hogy nem olyan a kép, mint ahogy a természetben van. Pedig én csak azt csinálom, ami ott van! Persze
nem szoktam nézni a részleteket, hanem az egészet. Nem
egy színt, egy tónust külön, hanem együtt a mellette
lévővel. Így aztán az ég néha azért sötétebb, hogy a fehér
fal, amelyre rásüt a nap, ‚kibiceljen’.”

Koszta József: Napsütötte kertben, 1930-as évek vége,
magántulajdon
Kieselbach galéria
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32 Kádár Béla (1877-1956)

33 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Tavaszünnep
Spring Feast

Napfényes szobában olvasó kislány, 1923
Girl Reading in a Sunlit Room, 1923

31x39 cm
Tempera, gouache, papír | Tempera, gouache on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Krizsán Mancinak
tiszteletem jeléül Kádár Béla

41,5x32,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlmutter

n

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

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 225 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 193 - 8 387 EUR

34 A. Tóth Sándor (1904-1980)

35 Hindi Szabó Katalin (1889-1929)

Art deco nő kalapban, 1929
Art Deco Woman in a Hat, 1929

Sárga kalapos önarckép nyári napsütésben
Self-Portrait in a Yellow Hat

32,5x26 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: A Tóth S Paris 1929 VIII. 3.

70x56 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hindi Szabó Kata

n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 225 EUR
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 451 - 2 419 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Tóth Gábor Sándor: A. Tóth Sándor, Budapest,
2000, 96. kép
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n

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 10 322 EUR
A festmény a művésztől származó
eredeti, korabeli keretben

Kieselbach galéria
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36 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Olvasó lány kertben, 1896
Girl Reading in the Garden, 1896
23x16,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai 96
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 5 806 EUR

A mű hátoldalán található védőlemez
autográf felirattal

Rippl-Rónai József: Nő a kertben (Sétáló nő), 1895, ceruza,
akvarell, 213×170 mm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

84

Kieselbach galéria

Rippl-Rónai József: Nő fehér ruhában, 1896,
Modern Magyar Képtár, Pécs

Kieselbach galéria
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37 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Fürdőző nők (Nagybánya), 1909
Women Bathing (Nagybánya), 1909
125x104 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 103 225 EUR
Becsérték: 40 000 000 - 80 000 000 Ft
Estimated price: 129 032 - 258 064 EUR

A vászon hátoldalán a Könyves Kálmán Szalon két kiállítási raglapja
75-ös és 85-ös sorszámmal, a vakrámán vörös krétás felirat („2500–”),
a kereten ismeretlen kiállítási cédula 95-ös számmal, valamint Telekes
Antal aranyozó cédulája.

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A M.I.É.N.K. harmadik kiállítása. Nemzeti Szalon, 1910.
január–február. (Kat. 105. Leányok malomcsatornában
fürödnek, olajfestmény – 4500 korona)
A Könyves Kálmán Szalon azonosítatlan kiállítása.
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REPRODUKÁLVA | reproduced
- Nemzeti Művészet. Lehel Ferenc naplójegyzetei.
1934/11–12. 158. (Fürdőző nők, 1909)
Az ismeretlen Iványi-Grünwald. Budapest, 1978/6. 25.
(Mosónők, 1906 körül. Lappang)
Telepy Katalin: Iványi-Grünwald Béla korai munkássága,
valamint a Kecskemétre költözés okai és előzményei. In.:
Cumania. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi
Szervezetének Évkönyve. Kecskemét, 1979. 285. (Mosónők,
lappang)
Telepy Katalin: Iványi Grünwald. Budapest, 1976.
(Mosónők)
Telepy Katalin: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, 1985. 82.
(Kat. 128. Fürdőző nők (Mosónők), 1910 körül, lappang)
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Még mindig – 107 év után
Ahogy távolodunk a magyar műkereskedelemben is
hatalmas változást hozó nagy átalakulás éveitől, a korábbi,
mesterségesen visszafogott műpiac robbanásszerű
felfutásának izgalmas, átmeneti időszakától, időről-időre
megfogalmazódik minden magyar művészettörténészben
a kérdés: vajon meddig tart az aranykor, meddig
élvezhetjük szinte menetrendszerű gyakorisággal a nagy
felfedezések izgalmas pillanatait? Bár tagadhatatlan, hogy
a muzeális rangú, korábban ismeretlen főművek
előkerülésére egyre többet és többet kell várnunk, mégis
éppen e mostani alkalom bizonyítja, hogy a második
világháborút követő közel négy évtizedes pangás
következtében a rejtőzködő műtárgyanyag máig tartogat
még eget rengető meglepetéseket.
Iványi Grünwald Béla Fürdőző nők című festményét a
legutóbbi időkig csupán egy több mint 80 éves, a Magyar
Nemzeti Galéria Adattárában őrzött, fekete-fehér fényképről ismertük, amelyet a 20. század egyik legnevesebb
magyar műtárgyfotósa, Petrás István készített 1934-ben a
Nemzeti Művészet című folyóirat számára. A reprodukciót
a festő monográfusa, Telepy Katalin több alkalommal is
közölte a hetvenes és nyolcvanas években megjelent
köteteiben és tanulmányaiban. A korszak kutatói, Iványi
Grünwald művészetének kedvelői évtizedek óta, bár egyre
kevesebb reménnyel várták, hogy a mű végre a maga
valójában eléjük kerüljön. A színeket csupán elképzelni
lehetett, ahogy a méretről sem állt rendelkezésre
semmiféle információ. Csupán annyit tudtunk, amit
Herman Lipót a hatvanas években Telepy Katalinnak

elmondott: a Fürdőző nők Iványi utolsó nagybányai
kompozíciója volt – a Kecskemétre költöző művész
grandiózus búcsúja a művészteleptől.
A megdöbbentő méret
A tökéletes állapotban előkerült festmény elsőként
monumentális dimenzióival lepi meg nézőjét. A
fekete-fehér fényképről is megítélhető, feltűnően modern
hangütés miatt mindeddig az látszott valószínűnek, hogy
a mű a kísérletező, avantgárd munkák döntő többségéhez
hasonlóan inkább kis méretű, intim, mint grandiózus és
reprezentatív. Most viszont egyértelművé vált, hogy a
Fürdőző nők a nagybányai neós mozgalom, a magyar
Vadak egyik legnagyobb és legjelentősebb alkotása: a
korszak és a korai magyar modernizmus nem csupán
kvalitásával, de méretével is kiemelkedő remekműve.
Azonosítás – Kép célkeresztben
A magyar modernizmus, elsősorban a Vadak és a Nyolcak
kutatói között régóta űzött kedvtelés a korabeli,
konzervatív beállítottságú művészeti írók kiállítási
kritikáinak olvasása. Az 1910 körül megjelenő lapok alapos
szemlézése nem csupán a ledorongoló cikkek mulatságos
tartalma, a briliáns szófordulatokkal végzett széplelkű gyalázkodás mosolyfakasztó stílusa miatt vált népszerű
időtöltéssé: sok esetben éppen ezek a negatív hangvételű
kritikák nyújtják a legnagyobb segítséget a legmodernebb
műalkotások azonosításában. Az ok felettébb egyszerű:
míg az elismerő, támogató írások szerzői általában

Iványi-Grünwald Béla: Akt papagájjal, 1909 körül, magántulajdon
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megelégszenek néhány hangzatos jelző és fennkölt szólam
rögzítésével, addig a harcos ellendrukkerek érezhető kéjjel,
sokszor részletekig menő elemzésekkel ecsetelik a művek
formai és tartalmi „túlkapásait”. Ennek köszönhető, hogy
nem egy esetben a katalógusok hiányos adatai ellenére is
azonosítani tudjuk a több mint egy évszázada kiállított
művek egy részét – általában pont a legélesebb kritikát
kiváltó, újszerűségükkel, modern hangütésükkel sokakat
meglepő, sőt sokkoló alkotásokat. Ez a paradox effektus
segített a Fürdőző nők történetének felderítésekor is.
A mű kiemelkedő mérete és kvalitása, valamint feltűnően
modern stílusa alapján a kutatás kezdetétől valószínűnek
tűnt, hogy festője egy rangos, nagy figyelmet keltő
kiállításon tárta először a közönség elé. A korabeli
budapesti kulturális élet egyik központja, az 1907-ben
megnyílt Nemzeti Szalon tűnt a legalkalmasabb
helyszínnek, hiszen ez a modern szellemű intézmény adott
otthont a MIÉNK, vagyis az Iványit is tagjai között tudó
Magyar Naturalisták és Impresszionisták Köre három,
hatalmas sajtóérdeklődéssel övezett bemutatójának. Az
1908-ban, 1909-ben és 10-ben megrendezett három
tárlat közül – a katalógusokban felsorolt címek alapján
– csupán az utolsó jöhetett szóba, amelyen 105-ös
sorszámmal mutatták be a „Leányok malomcsatornában
fürödnek” című olajfestményt. A képet a katalógus
tanúsága szerint horribilis, 4500 koronás áron kínálták,
amely mellett nem csupán Iványi többi kompozíciója, de
valamennyi kiállított alkotás ára eltörpült: többek között
Vaszary festményeit 400 és 2500 korona, míg Rippl-Rónai
műveit 250 és 2500 korona között kínálták a műgyűjtők
számára.
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vállalkozott: „A 105. számú kép undok lányokat ábrázol,
akik egy undok pocsolyában fürdenek.” – ám mindez még
mindig kevésnek bizonyult a kép egyértelmű azonosításához. A tökéletes megoldást – mint oly sokszor a Nyolcak és
a magyar Vadak főművei esetében – most is a hervadt
tehetségű, de rendkívül elszánt és termékeny festő-kritikus, Kézdi-Kovács László írása kínálta. A Pesti Hírlap 1910.
január 11-i számában a következőket olvashatjuk: „…
egy-két szereplő tag fölöslegesnek látszik ebben a
társaságban. Azok, akik nem impressziót, se naturalizmust
nem festenek, hanem ultra-kórtüneteket. Ilyen festő lett
(sajnos!) Iványi Grünwald Béla, aki valamikor gyönyörűen
látta a természetet, de ma már nemzeti színű papagájt,
pipacspiros rózsát és eperszörppel leöntött hegyeket fest.
Leányok a malomcsatornában fürödnek című vászna se
minden humor nélkül való. Hogy az egyik hölgy fehér
turbánban fürdik, a másik és a harmadik kék és sárga
úszónadrágban, az még hagyján, de férfi legyen a talpán,
aki leányoknak nézi ezeket a csokoládéba mártott
emberszörnyeket!” Kézdi-Kovács – a turbánként
értelmezett levetett blúzzal, valamint a kék és sárga
alsószoknyával – végre annyi muníciót adott, amellyel már
precízen azonosítható a most bemutatott, 107 éven át
lappangó festmény: a Fürdőző nők a MIÉNK 1910
januárjában, a Nemzeti Szalon tárlatán került először a
közönség elé, hatalmas visszhangot keltve a kiállítás
látogatóinak körében.
A helyszín – Búcsú Nagybányától
Nagybánya térképe (1910 körül)
Piros kőr - Római katolikus templom; Zöld kőr - Szent István torony; Kék kőr - Református templom; Sárga négyzet - A kompozíció nézőpontja.

A katalógusban közölt cím és a nagy méretet sejtető
magas ár azonban még nem elég bizonyíték arra, hogy a
most felbukkant alkotást egyértelműen azonosíthassuk a
MIÉNK 1910-es kiállításán bemutatott kompozícióval.
Szerencsére a korabeli napi- és hetilapok többsége alapos
ismertetéseket közölt a tárlatról, s ezekben rendre feltűnt
Ivány – az egész kiállítás legmodernebb darabjaként
aposztrofált – festménye. Az elismerő kritikák sajnos
ebben az esetben sem segítettek az azonosítás feladatában. Bálint Aladár e szavakkal dicsérte kedvencét a Magyar
Nyomdászat hasábjain: „Grünwald Béla az egyedüli, akit

Iványi Grünwald Béla képeslapja Nagybányáról 1906-ból
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komolyan kell hogy vegyünk. Mélységes poézis, hivalkodás
és póz nélküli tartózkodó tudás nyilatkozik meg fürdő
leányaiban. Mint kompozíció egységes, az alakok rajza
átgondolt és nemes. Lágy, harmonikus színháló borul a
vonalakra.” Rózsa Miklós A Hét lapjain érvelt a festő és
alkotása mellett: „A mai harcosok élén Iványi Grünwald
Béla vezet. Ő a legprogresszívabb az idei tárlaton. Amit
tavalyi nagy freskóján megcsodáltunk: a kompozíciónak és
a rajznak szinte klasszikusan monumentális egyszerűségét,
a színek nobilis és csudálatosan mély harmóniáit, az itt
most még érettebben, még befejezettebben jelentkezik. Ha

lehet, Fürdő leányain a rajz még sommásabb s szűkszavúságában még beszédesebben kifejezőbb, mint amazon, s
színei mélységben, teltségben és világító erőben még
intenzívebbek.” Rózsa Miklós az Alkotmány című lapban is
kifejtette véleményét: „E harcos egyéniségek között a
legharcosabb: Iványi Grünwald Béla (…). A Miénk
kiállításán is ő a legprogresszívebb, tekintve, hogy
Kernstok nincs jelen. A Fürdő leányok céltáblája a meg
nem értés, a tudatlanság s az irigység nyilainak egyaránt,
pedig éppen ez a vászon az, mely a kecskeméti művésztelep új direktorát a maga művészi fejlődésének eddig elért
legmagasabb csúcspontján reprezentálja.” Az elismerő
kritikák még hosszan idézhetők, ám mint a legtöbb
hasonló szituációban, a támogató hangú írások sajnos
most sem segítenek az egyértelmű azonosításban.
Reményt csupán Rózsa egy elejtett megjegyzése adhatott:
cikkében a Fürdő leányokat a „meg nem értés, a
tudatlanság és az irigység nyilainak” céltáblájaként
aposztrofálta – olyan beszámolókat kellett tehát keresni,
amelyekben a „jó ízlés” elszánt védelmezői kellő elánnal
vetették magukat Iványi Grünwald polgárpukkasztó
festményére. Bányász László sajnos ezúttal nem segített:
„Iványi Grünwald Béla igazi ünneprontó itt a nagyteremben, Szinyei Merse tőszomszédságában. Indokolatlan
vonalak, értelmetlen színfoltok.” – írja az Ország-Világ
1910. január 16-i számában. Kanizsai Ferencet a kérdéses
kép valószínűleg annyira sokkolta, hogy szavakat sem
talált meglepődésére: „A leányok a malomcsatornában, az
egy kicsit túlságos valami.” – olvashatjuk tőle e sajátos
kapitulációt a Magyar Hírlapban. A Budapesti Hírlap
névtelen szerzője már a kép formai elemzésére is

A millennium évében alapítóként érkező Iványi Grünwald
Béla közel 13 év után, a Fürdőző nők című képével vett
művészi búcsút Nagybányától – a festmény elkészítésekor,
1909 nyarán már jól tudta, hogy tanítványaival együtt
hamarosan Kecskeméten fogja folytatni művészi pályáját.
Talán ennek a gesztusnak köszönhető, hogy a reprezentatív, szimbolikus üzenetet sejtető kompozíció szinte
programszerűen „sorolja fel” a festők városának
valamennyi jól ismert motívumát. Az aktok mögött a Zazar
széles kék szalagként fut keresztül a vászon közepén, míg
a távolban kirajzolódó házak között jól felismerhető a
nagybányai festmények három ikonikus épülete: az

egykori Deák tér közepéről magasan kiemelkedő
István-torony, tövében a közeli katolikus templom
timpanonja és kettős tornya, jobbra pedig a református
templom jellegzetes, piros tetős sziluettje. Bár Iványi a
tömörebb komponálás kedvéért természetesen szabadon
átrendezhette a számára fontos látványelemeket, ennek
ellenére a festő egykori nézőpontja jó közelítéssel
rekonstruálható. Iványi Grünwald a városba keletről érkező
Zazar jobb, vagyis északi partjáról tekintett a túlpart felé.
Lába előtt futott az érczúzókat működtető, de mosásra és
fürdőzésre is gyakran használt, ma már betemetett
malom-csatorna (ismertebb nevén malom-árok), amely
patakként érkezett a Fernezely felől, körbe ölelte a
kereszthegyi bányaterületet, majd ezen a részen a Zazarral
párhuzamosan futott tovább. A száraz nyarakon sokszor
alig csörgedező, de nagyobb esők után hirtelen megáradó
vízfolyás medrét egykor több szakaszon is széles
deszkákkal erősítették meg – ezt látjuk a most bemutatott
festményen, s a motívumot közel három évtizeden át
gyakran megfestő Ziffer Sándor számos alkotásán is.
Inspirációk – Nemzetközi hatások
Az 1904-ben elnyert római ösztöndíj után, Itáliából
hazatérve Iványi Grünwald 1906 februárjában megrendezte első gyűjteményes kiállítását a Nemzeti Szalonban, ahol
zömében a megelőző két esztendő stilizáló hajlammal és
egyre tisztuló kolorittal megfogalmazott műveit tárta a
közönség elé. A képek fogadtatása vegyes volt: sokan
csalódtak, hiszen az impresszionista látásmód, a
nagybányai természetfelfogás feladásaként értékelték a
római epizód termését. Az elkövetkező évek műveinek
ismeretében azonban arra is gondolhatunk, hogy Iványi
számára Róma fontos és előremutató impulzust jelentett:
eltávolította a látványfestészettől, s megérlelte benne a
dekoratív tendenciák iránti vonzalmát. Hasonló irányba
hatott mindaz, amit a hazatérés utáni első nagybányai
nyáron tapasztalt. Ekkor mutatta be Czóbel Béla a
művésztelep festőinek Párizsban készült, új utakat kijelölő
alkotásait, amelyek a fiatalok felé mindig nyitott mestert is
nagy mértékben inspirálták.

Iványi-Grünwald Béla: Nagybányai táj (Lángoló ősz), 1908-1909, magántulajdon

A következő fontos, stílusformáló művészi élményt a
Nemzeti Szalon 1907-es tavaszi tárlata jelentette, ahol
Cézanne, Maurice Denis, Signac, Valtat és Matisse művei
mellett Gauguin több mint 70 alkotása került a budapesti
közönség elé. E kiállítás elementáris erővel „szólt bele” a
korszak magyar művészetébe: szinte nem volt olyan
magyar festő, aki ki tudta volna magát vonni a látottak
hatása alól. Iványira is felszabadítóan hathatott e
lenyűgöző seregszemle, s megerősítette benne azt az
érzést, hogy a továbblépés irányát a Czóbel képei által is
közvetített modern franciák határozzák meg: képein ettől
kezdve hosszú éveken át felsejlik az ekkor megismert
Gauguin-művek emléke.
A Fürdőző nők festői stílusa, elsősorban az előtér aktjainak
kialakítása azonban több lehetséges inspiráló forrásra is
ráirányítják a figyelmet. Míg a táji környezet hangsúlyos
dekorativitása, a síkra kiterített látvány, a nagy színfoltokká stilizált formák egyszerű, hatásos ritmusa és a
jellegzetes, rózsaszínnel átitatott kolorit kétségtelenül
Gauguin letagadhatatlan hatásáról árulkodik, addig az
emberi alakok plasztikus megformálása már a kubizmus
előképeinek befolyását sejteti. Az időtlen, árkádiai idillt
idéző téma, az aktok kimódolt, artisztikus beállítása és a
testek plasztikájának megoldása egyszerre idézi a
Picassóra óriási hatást gyakorló 19. századi francia mester,
Puvis de Chavannes monumentalitást sugárzó, klasszicizáló kompozícióit, Maurice Denis szimbolikus festményeinek
kerekded tömegformálását és az afrikai törzsi szobrokról,
totemszerű idolokról sugárzó felfokozott, brutális
kifejezőerőt.
Iványi Grünwald Béla 107 éves lappangás után felbukkant
műve a századforduló modern festői irányzatainak pazar,
múzeumi rangú szintézise. A Nabis dekorativitása és
szimbolista látásmódja, a szecesszió stilizáló alakítása és
hangsúlyos kontúrjai, a Vadak felszabadult szín- és
formakezelése, valamint a korai kubizmus plasztikai
tagolása egyesül rajta és szólaltatja meg a magyar
modernizmus szülőföldjét, Nagybánya ihlető, sokak által
felmagasztalt táji kulisszáit.
Monos Péter
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38 Martyn Ferenc (1899-1986)

39 Scheiber Hugó (1873-1950)

Fiatalkori önarckép (Kelet), 1922
Self-Portrait with Turban, 1922

Art deco nő csíkos ruhában (Kokott), 1930 körül
Art Deco Woman in Striped Dress (Cocotte), c. 1930

59x46 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Martyn 922

50x39,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

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

n

94

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

95

40 Szőnyi István (1894-1960)
n

41 Pekáry István (1905-1981)
n

A Duna Zebegénynél
The Danube at Zebegény
21x33,5 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 936 EUR
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Mediterrán táj vitorlással (Cote d’Azur)
Mediterranian Landscape (Cote d’Azur)
29x39 cm
Olaj, karton | Oil, on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pekáry
Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 161 EUR
Becsérték: 460 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 484 - 2 581 EUR
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bálint endre - nagyünnepfa

42 Bálint Endre (1914 - 1986)
n

Nagyünnepfa, 1969
Feast, 1969
173x23 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve a hátoldalon | Signed reverse: Bálint 969
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 193 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 32 258 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Román József gyűjteményében

Bálint Endre: Nagyünnepfa (1969)
1962-es Párizsból való hazatérését követően Bálint Endre
nyilvánvalóan nem folytathatta honvágy érlelte
álomképeinek elmesélését, így valami új kifejezés után
kutatott. Ezt az útkereső időszakát -rendezetlen
körülményiből fakadóan is - átjárta a kilátástalanság,
az örökké körülötte settenkedő halálfélelem előtérbe
nyomulása. Több holokauszt témájú képet festett ekkor
(Krematórium 1965, Arbeit macht frei 1966 ), de más
jellegű művein is megjelent egy sötét, félelmekkel teli,
kafkai világ, melyben ismert motívumai elhalványodva,
alig felismerhetően összeolvadva már csak töredezett
faktúrát alkottak. ( Törmelékek mögött 1964, Mágikus
éjjel Szentendrén 1966, ) Ezt az általa mindig rettegett
fizikai és szellemi „kihűléshez”vezető irányt ily módon
tovább vinni sokáig nem lehetett és így 1968-ban a Bálint
másik énjére jellemző életigenlés Vitéz Lászlóként újra
győzedelmeskedett, háttérbe szorítva benne a rettegést,
a sötétséget. Gyermekkori népligeti hősének erejével
fordult újra az élethez, amihez nagyban hozzájárult az is,
hogy ebben az évben kapta meg rég vágyott műteremlakását a Budafoki úton, ahol végre emberként élhetett és
alkothatott. Ebben az inspiráló közegben talált rá új
kifejezési formájára is, melyben főszerepet kapott az olló.
Eszébe jutott a cselédek olcsó és egyszerű díszítő
igyekezete, mikor is fehér csomagolópapírba mintákat,
cikcakkokat vagdostak, hogy ráterítve szép legyen
a „stelázsi”. Azonnal magáénak érezte ezt a technikát,
melyet cseléd-, vagy stelázsi folklórnak nevezett el és ettől
kezdve ornamentális elemek, papírból kinyírt apró szív- és
káróformák szőtték át képeit. Egy idő után aztán még
tovább ment és már nagyobb formákat is kanyarított
pauszpapírból, melyek régi és újabb motívumait mintázták.
E korszakában az így felhalmozott és elraktározott
sablonjaival festett. Munkája során hosszasan keresgélt

„archívumában” a képzeletét legjobban megmozdító
darabok után, hogy érzéseit, gondolatait a kivágott minták
segítségével vigye át a vászonra, vagy éppen egy kezébe
kerülő deszkadarabra. Érzelmeiről árulkodtak színei is.
Hazatérése után festett korábbi képeinek egységes
sejtelmes sötétje ekkor már a múlté. A drámai szürkékbe és
feketékbe egyre többször vegyültek élénk árnyalatok,
a burjánzó természet zöldjei, a gyermeki boldogság
aranyló okkerei, és az eddig alig látott, életet hirdető erős
vörösek. Míg a párizsi képek színeit szinte mindig
a honvágy és a halálfélelem tompa foncsora fedte, addig
ez esetben a színek a Népliget bódéinak erőteljes, harsány
árnyalataiban ragyogtak. Alkotókedvét és derűsebb
látásmódját annak is köszönhette, hogy 1968-tól
a tavaszokat és az őszöket rendszeresen a zsennyei
alkotóházban töltötte. Inspiráló környezet volt ez Bálint
számára, telis tele azokkal a csodákkal, amelyekre mindig
vágyott. Elvarázsolta a természet, a kastély parkja,
a kanyargó Rába, a horgászás várakozással teli izgalma.
Gyermekkorának kincskereső csodavárása is újra utolérte.
A gondnok elől bujkálva a kastély padlásán kutakodott
naphosszat, hogy öreg, kidobott tárgyakra leljen,
olyanokra, amelyek megmozgatták fantáziáját, melyek
elmesélték sorsukat, melyeket szobájába vihetett, vagy
különböző módokon felhasználva művészetébe
emelhetett. 1969 talán a legtermékenyebb éve volt
Bálintnak, számos remekművet készített Zsennyén, sokat
egy-egy elé kerülő fadarabra, melyek közül méretében és
kvalitásában is kiemelkedik a Nagyünnepfa (1969). A talált
deszka kissé suta formájában, erezett felszínében Bálint
megláthatott valami ősi, népművészettel rokon tartalmat,
ami arra késztette, hogy feldíszítse azt saját érzelmeivel,
gondolataival.
Az mű felső negyede az életigenlésről, a zsennyei
élményekről szól. A fákkal teli folyóparti táj zöldje adja
meg e képrész alapszínét és a víz kékje, melyek felett ott

lebeg egy fehér, szárnyas „cselédfolklór” figura, mint
a művészi ihletettség angyala. A sablonnal festett, kissé
szögletes kelyhek a bálinti boldogság narancsában és
okkerében ragyognak, bibliai tartalmukon túl az alkotóház
nagy asztalánál eltöltött vacsorákra, az összetartozásra,
a barátságra utalnak. Vöröslő, élettel teli fejforma az én,
e jelen idő közepén. Aztán hirtelen a jövőtől, az elmúlástól
való rettegésbe fordul át a festett deszka következő
szakasza. Ez a fekete rész a halálfélelem állandó jelenléte
Bálint életében. Mintha csak a szintén ekkor készült
Búcsúfa (1969) és Mézeskalácsfa (1969) című művein is
megtalálható kötél applikációk is az ehhez a kísértő
érzéshez való odakötözöttségét jelképeznék. Ebből
a drámai sötétségből bontakozik ki egy tüskékkel kivert
szürreális koponyaforma, melyet a Pofán verve (1969) és a
Lankás Dunántúl (1969) című alkotásairól már ismerhetünk. A kép közepétől lefelé aztán oszlik a gyászos
feketeség és a maga naturalitásában előtűnik a fa erezete,
halvány, szétfoszló organikus formákkal árnyalva, hogy az
alkotó kimutassa a természettel, a fizikai elmúlás
törvényeivel való megbékélését. Majd a mű utolsó, legalsó
negyedében megtörténik a csoda és lángoló színek
kíséretében beköszönt az ünnep, a felismerés, hogy „élek
a haláltól”, hogy szelleme nem hal meg, hanem
művészetén keresztül a következő generációkban él
tovább. Ezzel elérkeztünk a Bálintot folytonosan izgató
témához, amelyet az ugyanebben az évben festett
összetartozó két képében, a Fagyhalál (1969) és az Ifjú
szívekben élek (1969) címűekben is ábrázolt. Az előző
alkotás fizikai elmúlásának hideg szürkéjével az utóbbin
a lélek továbbélésének meleg piros árnyalata dacol.
Ugyanez az élettel teli piros uralja e mű alsó részét,
melyen megjelenik egy kőoszlop forma, rajta az
írásjelekkel, mely szellemének öröklétét hirdeti. A piros
mellett húzódó aranyló okker csíkon úgy tűnik fel
a „stelázsifolklór”, mint dicsőségét zengő hangjegyek sora,
és az ünnepi boldog képbe még egy rozsdás patkót is
odabiggyeszt, jelezve, hogy rátalált a kivételes szerencse.
Mert 1969- ben valóban volt oka az ünneplésre, úgy
érezhette, hogy elérkezett végre az elismerés, hogy
művészetét széles körben ismerik meg e hazában. Ekkor
jelent meg ugyanis művészetéről Szabadi Judit 53
reprodukciót tartalmazó kis könyve, mely kézzelfogható
közelségbe hozta számára szellemének fennmaradását.
Ennek a ténynek a tudatában különösen érdekes,
hogy ezt a képet éppen Román Józsefnek, jó
barátjának adta, aki nem más, mint a festő 1980-as
nagy monográfiájának szerzője. Ez a különleges mű,
most az ő hagyatékából kerül árverésre.
Kolozsváry Marianna

Bálint Endre: Itt már jártam valaha I., 1960, magántulajdon
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43 Kádár Géza (1878-1952)
n

Napsütéses Nagybánya (Árnyas patakpart)
Sunlit Nagybánya Landscape
100 x 79,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Géza
Kikiáltási ár: 4 600 000 Ft / 14 839 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR

Ziffer Sándor: Tájkép, 1913, Magyar Nemzeti Galéria
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44 Jakobovits Artúr (1880-1945)
n

Krasnojarsk, 1916
Karasnojarsk, 1916
42x53,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Jakobovits A
Krasznojarszk 1916
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 870 EUR

A kilencedik a Nyolcak közül
Jakobovits Artúr
A Felvidélken, a mai Szlovákia területén fekvő Fenyőházán
született Jakobovits Artúr 1903-tól renszeresen kiállított
Budapesten, de a későbbi Nyolcak tagjaihoz fűződő
kapcsolatai nem a magyar fővárosban, hanem minden
bizonnyal Párizsban váltak szorosabbá. Ezt támasztják alá
Czóbel Béla emlékei is, melyeket 1967 nyarán a következő
szavakkal foglalt össze: „jó barátságban voltam vele,
együtt is dolgozott velem cité Falguière-i műtermemben.
Kiállított az ’Indépendants’-ban, elég jó helyen szerepelt.
[…] Szelíd, kedves hosszú sovány fiú volt. […] Jómódú
fakereskedő szülőktől származott.”
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Nyolcak kiállítás katalógus

Jakobovits Artúr: Önarckép (lappang)

Czóbel információinak hitelességét a Salon des
Indépendants 1907 tavaszi kiállításának katalógusa is
alátámasztja: összesen hat művel vett részt a tárlaton,
melyek Cézanne, Gauguin és Czóbel képeinek hatását
mutatták.

Az igéretesen induló művészi pálya az első világháborúval
megtört. A festőt elvitték katonának, Przemysl-nél orosz
hadifogságba esett, majd hosszú éveket töltött szibériai
rabságban. Magyar fogolytársaival együtt végső
állomáshelyük Krasznojarszk lett, ahol egy idő után
lehetőséget kapott arra, hogy rajzoljon, sőt néha fessen is.
A tragikusan fiatalon, 33 évesen meghalt költő, Gyóni
Géza is a rabok között volt, akinek itt írt verseihez
Jakobovits készítetett illusztrációkat. Krasznojarszkban
született a most bemutatott, a francia fauvok és a magyar
vadak stílusát idéző, rendkívül dekoratív tájkép is, melyet
minden bizonnyal festője hozott magával Magyarországra
szabadulásakor.

Minden bizonnyal a párizsi találkozások is közrejátszottak
abban, hogy Jakobovitsot meghívták a Könyves Kálmán
Szalon legendás, 1909-es Új képek című kiállítására, vagyis
a Nyolcak bemutatkozó tárlatára. Bár a művészcsoport
három kiállítása közül csupán az elsőn vett részt,
kapcsolata a tagokkal rendkívül szoros lehetett. Ennek
köszönhetően ez az epizód idővel az életrajz egyik
legfontosabb elemévé vált: az 1935-ben kiadott művészeti
lexikonban már azt olvashatjuk, hogy a festő egykor a
„Nyolcak csoportjához tartozott”.

45 Stanislaw Stückgold (1868-1933)
n

Mosónők (Nagybánya, Wascherinnen), 1908
Wascherinnen (Nagybánya), 1908
50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: St Stückgold 1908
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 839 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 9 677 EUR		

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Carl László gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Missionart, 2005
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Artmagazin, 2004 november, 90. oldal
- Stanislas Stückgold : 1868-1933: Städtisches Museum Wiesbaden ; Städt.
- Kunstsammlungen Bonn ; Städtische Galerie München, 1958-59. Wiesbaden, 1958, kat. Sz. 2

46 Albertus Gerardus Bilders
(Utrecht 1838-1865 Amsterdam)
n

Legelő tehenek
Cows Grazing
43x65,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: AG Bilders
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 6 452 EUR
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47 Molnár József (1821-1899)
n

Tavaszi séta
Walk in Spring
35x26,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Molnár J
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR
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48 Vaszary János (1867-1938)
n

Kastélykertben (Hintázók), 1902 körül
In the Castle Garden, c. 1902
54x90 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: VJ
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR
IRODALOM | bibliography
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Gergely Mariann–Plesznivy Edit–Veszprémi Nóra,
Magyar Nemzeti Galéria, 2007.
- Rum Attila: Vaszary. BUMBUM, 2005.
- Haulisch Lenke: Vaszary János. Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, 1978.
- Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete.
Festészet, grafika, szobrászat. Corvina, Budapest, 1979.

A SZECESSZIÓ CSÚCSÁN
„Ő volt a magyar festészet kíváncsi embere, a minden iránt
érdeklődő, a minden betokosodást, dogmatizmust és
beszűkülést elkerülő” – jellemezte az újdonságokat kutató
Vaszary Jánost Perneczky Géza. Az örökké újat kereső festő
korszakait a művészettörténet különféle stílusiskolákhoz
kapcsolja, de az vitán felül áll, hogy a magyar szecesszió
főművei az ő nevéhez kötődnek. „1898-ban Magyarországon megszületett az első igazi szecessziós festmény, mely
nemcsak magán viselte a szecessziós stílus, illetve ízlés
jellegzetes jegyeit, hanem esztétikailag is rangos alkotás
volt. Ez a mű Vaszary János Aranykor című képe” – kezdi a
magyar szecessziót bemutató alapművét Szabadi Judit. A
festmény nagy feltűnést keltett a Műcsarnok kiállításán,
díjazta a zsűri a párizsi világkiállításon is.
RIPPL-RÓNAI MELLETT
Az Aranykor híre még a Párizsban dolgozó Rippl-Rónai
Józsefhez is eljutott. „Vaszarynak sikere van – megérdemli
– derék komoly művész, alig ismerek nála jobbat” – méltatta fivérének írt levelében. Nem véletlen akadt meg a
francia szimbolista csoport, a Nabis körében forgolódó Rippl-Róna szeme Vaszary képein. A
franciás-belga szecesszió sziluettekkel és körvonalakkal dolgozó, szőnyegszerű képépítési
logikája és a finoman derengő századfordulós jelképiség mindkettőjük alkotásait áthatotta
1900 körül.

Edouard Vuillard külön kiemelte, hogy Denis és Sérusier azt tanította követőiknek, hogy a
festmény felnagyított kárpitrészlet. (Nem padlóra való szőnyegre kell gondolni, hanem az
előkelő szövött kárpitra, azaz – „magyarul” – gobelinre!)
GOBELINFESTÉSZET

FESTŐI ÖSZTÖN
Mind Vaszaryt, mind Rippl-Rónait (de említhetjük francia barátját, Maurice Denis-t is akár),
mindenekelőtt a vérbeli festők képteremtő ösztöne vezette. Másrészről hatott rájuk a kor
összművészeti szellemisége, így mindannyian elkalandoztak az iparművészet irányába is.
Rippl-Rónai szecessziós szőnyegeket és ólomüvegablakokat tervezett, Maurice Denis
legyezőt, kerámiacsempét és kárpitot. Vaszary János képzeletét is megindította az
iparművészetben rejlő számtalan lehetőség, a 2007-es Nemzeti Galériabeli kiállításán
megcsodálhattuk remek szecessziós könyvdíszeit és kiváló ízléssel megtervezett kárpitjait.
Maurice Denis a neotradicionalizmusról írt 1890-es esszéjében egyenesen a középkori
szövött kárpitokat („haute tapisserie”) állította példaképként a modern művészek elé.
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Vaszaryt a 20. század első pár évében nagyon foglalkoztatta a kárpitkészítés. Két
kivitelezett gobelinje („szőnyege”) szerepet az 1900-as párizsi világkiállításon (bronzérmet
nyert velük), 1906-os Nemzeti Szalonbeli gyűjteményes tárlatán is jó pár kárpittervet
bemutatott festményei mellett. A most kalapács alá kerülő, kastélyparkban hintázó
hölgyeket ábrázoló, szecessziós mű egy Egyesül Államokbeli magángyűjteményből érkezett
haza, közvetlen párdarabjai a Hadik-Barkóczy Endre országgyűlési képviselő számára
tervezett, 1902-es Játszó hölgyek és a Teniszgrund. Vaszary gobelinjei iránt nemcsak a
századfordulós közönség lelkesedett, külön kiállítást (lásd a 2009-es kiállítást az OSZKban!) is megér egy-egy ismeretlen művének váratlan felbukkanása.
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49 Ilosvai Varga István (1895-1978)

50 Bató József (1888-1966)

Hortobágy
Hortobágy

Fürdőzők, Balaton, vitorlások 1929
Bathers, Lake Balaton, Sailing Boats, 1929

65x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ilosvai Varga I

44,5x53 cm
Olaj, gouache, fa | Oil, gouache on board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bató 29
Jelezve a hátoldalon | Signed reverse: Bató 29

n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 280 - 1 935 EUR
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n

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 354 EUR
Becsérték: 500 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 612 - 2 903 EUR
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51 Ország Lili (1926-1978)

52 Frey Krisztián (1929-1997)

Hódolat Bartóknak
Hommage á Bartók

11. IV. 68 Lieber Überlegen
11. IV. 68 Lieber Überlegen

25x41,5 cm
Kollázs, papír | Collage on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ország Lili

43x30,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 871 EUR

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

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A művésztől vásárolva, majd Zimmermann gyűjtemény, Svájc
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53 Vörös Géza (1897-1957)
n

Virágcsendélet kék Art deco vázában, 1930-as évek
Still-Life of Flowers in Blue Art Deco Vase, 1930s
70x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vörös Géza
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 20 968 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919-1964
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003 1034. kép

Matyó hímzésterv
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Ziffer
Ziffer
párizs
párizs
1911
1911
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54 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Lovaskocsik a Szajna-parton
(Port de Montebello háttérben a Notre Dame-mal), 1911
Paris, Port de Montebello with the Notre Dame, 1911
60x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ziffer Sándor 1911 Paris
A vászon hátoldalán töredékes cédulán autográf felirat: „…ik
a Szajnapa… (…) .00 Kor…”
Kikiáltási ár: 26 000 000 Ft / 83 871 EUR
Becsérték: 30 000 000 - 60 000 000 Ft
Estimated price: 96 774 - 193 548 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Párizsi magángyűjteményből.

Ziffer Sándor: Önarckép, 1908,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Ziffer Sándor: Hajók a Szajnán, 1911, Magyar Nemzeti Galéria
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Párizs varázsa
„Párizs varázsa, mint a napfény, úgy sugározza be a
földet.” Orbók Attila, a Sorbonne egykori hallgatója,
a Magyarország című lap első világháború előtti, párizsi
tudósítója egy életen át próbálta megválaszolni a sokakat
foglalkoztató kérdést, amelyet Párizs élete című 1927-ben
megjelent kötetében így fogalmazott meg: „Mi ennek
a csodálatos vonzásnak a titka?
Vajon pusztán az a hatalmas szerep, amit ez az óriási város
a népek történetében játszott, mindig elől járva az
újkorban a megváltást ígérő eszmék fáklyájával? A nagy
francia elmék iránti kegyelet teszi-e Párizst olyan vonzóvá,
hogy szerelmesen gondol reá minden művelt ember,
a japáni diák és a pesti kabaréköltő? Múzeumainak
páratlan gazdagsága, mondén életének gyönyörei,
mulatóinak bizarr ledérsége, a boulevardok tarka
tömegeinek hullámzása, vagy a régi negyedek poétikus
romantikája, parkjainak és temetőinek édes-bús
hangulatai azok a sajátságai, amelyek szerelmesévé teszik
az idegent? Aligha… Mindezt megtalálja, többé-kevésbé
nagyobb mértékben is máshol a vándor. Róma nagyobb
múltról regél és műkincsekben legalább olyan gazdag,
a londoni Picadelly-n még elevenebben és tarkábban él
az utca, mint Párizsban. (…)
Párizs csodálatos varázsának titka az a harmónia, amely
abban a nagy egészben, emberekben és kövekben, amit
Párizsnak nevezünk, megnyilvánul. Párizs színeit,
hangulatait, emlékeit, tradícióit, a múlttal elvegyülő
jelenét egységes kompozícióvá varázsolta a legnagyobb
stílművész, a francia géniusz, az a gall-római szellem,
amely két évezreden át megőrizte páratlan eredetiségét.”
A jövő szülőhelye – ezt érezhették a legtöbben, akik a 19.
és a 20. század fordulóján Párizsba látogattak. „Néha meg

vagyok győződve, hogy itt csinálják a világot” – írta
A párizsi boulevard című könyvében Szini Gyula író és
műkritikus. Ez a szinte misztikus sejtelem sokakat sarkalt
arra Magyarországon is, hogy a francia fővárosba
utazzanak. Írók és költők mellett a festőművészek számára
is az álmok beteljesülését jelentett egy-egy nehezen tető
alá hozott, nagy anyagi áldozatokkal járó pár hónapos
párizsi tanulmányút a 20. század elején. A kiállítási élet
páratlan aktivitása, a jellegzetesen francia, zsűrimentes
tárlatok a Függetlenek Szalonjában, a virágzó, széles
nemzetközi kapcsolatrendszert működtető műkereskedések és a nyüzsgő kávéházi kultúra páratlan vonzerőt
jelentett az új impulzusokra vágyó művészek számára.
A világ minden tájáról Párizsba áramló alkotók folyamatos
diskurzusa olyan inspiráló közeget teremtett, amely szinte
valamennyi itt járt alkotó életművére fontos hatást
gyakorolt.
Ziffer a modern festészet központjában
„Végre egy jó munka a sok szemét között!” – kiáltott fel
hangosan Matisse, mikor az 1907-es Függetlenek Szalonja
rendezése közben színe elé vitték Ziffer Sándor korai
önarcképét. A fiatal modern festők bálványozott
példaképe – Czóbel Béla és Pór Bertalan emlékei szerint
– nem csupán e sommás megjegyzéssel fejezte ki
elismerését az előtte még ismeretlen magyar kolléga
munkája láttán, de maga választott megfelelő helyet a kép
számára a hatalmas, közel másfélezer művet felvonultató
kiállítási csarnokban. A festmény alkotója alig fél
esztendővel korábban érkezett Nagybányáról, műteremlakást bérelt a Montparnasse-on, s szinte első útja az Őszi
Szalon zsúfolásig telt termeibe vezetett. A külön
helyiségben felvonuló Vadak között ekkor már kitüntetett

Tihanyi Lajos: Pont St. Michel, 1908, magántulajdon
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Audrey Hepburn és Cary Grant a Port de Montebellón, 1963

Az Amerikai fogócska című, 1963-as film híres fagylaltozós jelenetének képkockái Audrey Hepburnnel és Carry Granttel a Port de Montebellón
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helyet kapott Czóbel Béla is, akinek sokakat megdöbbentő
képei pár hónappal korábban, az év nyarán reveláló hatást
gyakoroltak a Nagybányán dolgozó Zifferre is. „Czóbel
munkái már gondoskodtak arról, hogy meglepetés ne
érjen, tehát nem fordult ki a világ a helyéből, mikor a
Salon d’Automne kiállításán megláttam a vadak termét.”
– említette egy későbbi visszaemlékezésében. A fauvok
mellett természetesen más művészek is lázban tartották a
korabeli Európa kulturális centrumába érkező fiatal
festőket. Az Őszi Szalon keretében hatalmas műtárgyanyag mutatta be a három évvel korábban elhunyt
Gauguin életművét: a több mint 220 festmény, számos
rajz és fafaragás véglegessé tette alkotójuk kitüntetett
helyét a posztimpresszionizmus legendás triászában, Van
Gogh és Cézanne mellett.
1907 tavaszán Ziffer hazatért Párizsból Nagybányára. Itt
festett képeit rendszeresen bemutatta a budapesti
kiállításokon, valamint a MIÉNK nevezetes, erdélyi körútján
is. Az újabb – immár utolsó – párizsi tanulmányútjára
1910 őszén került sor: újdonsült feleségével, Kathe
Beckhaus berlini származású festőnővel indult el a francia
fővárosba, s bérelt lakást a Luxemburg kert mellett, a Rue
de Vaugirard 30-as számú házban. Az ifjú férj a
hazaküldött levelek tanúsága szerint – a nyugodt
alkotómunkát lehetővé tevő, remélt hozomány elmaradása
miatt – közel sem volt ideális lelki állapotban, így az első
hónapok gondoktól gyötörve teltek: „… az ördög élvezi
Párizst és nem én! Alig dolgozom önállóan, inkább
kopírozok a Louvre-ban, de nem nagy kedvvel.” – olvashatjuk a Boromisza Tibornak küldött elkeseredett
üzenetben.
Amilyen rosszul indult, végül olyan termékenynek
bizonyult ez a rövid párizsi epizód: Ziffer remekművek
sorát festette meg a következő esztendő folyamán. A
Boromiszának küldött újabb levélből már az elégedettség
hangja csendül ki, sőt annak elégedett konstatálása, hogy
a festő végre megtalálta saját művészi hangját: „… az a
szerencsém, hogy bírok dolgozni, sőt amint érzem, haladok
is. A sok letört nagyságon meg magamon is azt
tapasztaltam, hogy csak az a piktúra ér valamit, amit a
művész őszintén magából ad. Minden egyéb: humbug,
színház, szemfényvesztés és rövid ideig tart csak az élete.”

Az 1911. április 21-én megnyitott Függetlenek Szalonján
öt képpel szerepelt, míg az Őszi Szalonon négy munkáját
mutatták be. A katalógusok tanúsága szerint a két párizsi
tárlaton összesen három csendéletet, egy portrét és öt
városi tájképet tárt a közönség elé, amelyek közül kettő a
közeli Luxemburg kertet, egy az ideiglenes otthonának
helyet adó műtermes ház belső udvarát, kettő pedig a
Szajna partját ábrázolta. A kilenc festményből mindeddig
két művet sikerült teljes bizonyossággal azonosítani: a
Kilátás az udvarunkra című, magángyűjteményben őrzött
vásznat és a Magyar Nemzeti Galéria Hajók a Szajnán
című képét, amelyek a Függetlenek Szalonjában kerültek
először bemutatásra 1911 tavaszán.

stílusban mondja el a nagy francia nemzet históriáját a
ködbevesző legendáktól a jelenig és a jelenen túl az
ismeretlen jövő sötétjébe is bevilágít ragyogásának
egy-egy sugarával.”
Nem véletlen, hogy költők, írók, festők, fotó- és
filmművészek sora választotta témájául a Szajna-partot, s
hogy olyan világsztárok tűntek fel a Ziffer által is
megfestett köveken, a Port de Montebello fái alatt, mint
Gene Kelly és Leslie Caron az 1951-es Egy amerikai
Párizsban című musicalben, vagy éppen Audrey Hepburn
és Cary Grant az 1963-ban forgatott Amerikai fogócska
jól ismert, fagylaltozós jelenetében.
Modern kompozíció – a „fotós szem”

A világ leghíresebb rakpartján
A most felbukkant remekművel együtt immár összesen
három olyan párizsi Ziffer-képet ismerünk, amelyek a Szajna partját ábrázolják. A Nemzeti Galéria említett
festményén kívül egy azonos témájú kompozíció
magángyűjteményben található – mindkét képen a
Cité-szigetre vezető Petit Pont és a Pont Sain Michel
közötti szakasz, a Quai Saint-Michel alatti rakpart tűnik
fel: előtérben a Szajnán úszó hajókkal, háttérben a Pont
Sain Michel íveivel és a túlpart magasba nyúló bérházaival.
A most elemzett kép nézőpontja néhány száz méterrel
távolabb, a Cité-sziget keleti sarkához közelebb található,
az 1828-ban épített Pont de l’Archevêché és az 1883-ban
emelt öntöttvas híd, a Pont au Double között. A Quai de
Montebello alatt elterülő rakpart évszázadok óta Párizs
egyik legnépszerűbb része: macskaköves felületéről
csodálatos kilátás nyílik a Szajnára és a túlparton
magasodó Notre Dame déli homlokzatára. Kevés olyan
pontja van a francia fővárosnak, amelyen múlt és jelen,
történelem és hétköznapi élet egysége szebben és
érthetőbben öltene testet. Tökéletes illusztrációja annak,
amit Orbók Attila a már idézett kötetében Párizs
egyedülálló értékeként említ meg: „ez a város harmonikus
összeolvadása a múltnak és jelennek, kifejezője a
gall-francia léleknek; kövei a betűk, utcái a sorok, negyedei
a fejezetek, és az egész együtt, mai életének változatos
színeivel a nagyszerű kötet, amely meglepően közvetlen

A Párizs szívében, a legendás Quartier Latin szélén elterülő
partszakasz, ahol ma a sétahajók közönsége várja a
felszállás időpontját, egykor a francia vidékről a fővárosba
érkező termékek kedvelt kirakodóhelye volt – a mezőgazdasági terményeket, szenet vagy építőanyagot szállító
vitorlásokról és gőzhajókról itt pakolták át az árút a
lovakkal vagy emberi erővel húzott, jellegzetes kialakítású,
két kerekű kocsikra. Ziffer különleges szemszögből és
rendkívül modern kompozíciós eszközökkel „emelte”
vászonra a rakparton feltáruló látványt. A három
Szajna-parti festmény ismeretében úgy tűnik, mintha a
másik két mű a most felbukkant, végső, kiérlelt változathoz vezető út korábbi állomásait reprezentálnák. Míg azok
esetében a lazább, szaftosabb felületalakítás, a széles és
expresszív ecsetkezelés a spontaneitás látszatát kelti, addig
a Lovaskocsik a Szajna-parton tökéletesre cizellált,
végletekig kiegyensúlyozott erő- és foltrendszerével,
monumentalitást sugárzó tömörségével nyűgözi le a
szemlélőt. A faágak égre íródó sziluettje Ferenczy Károly
csodálatos, Dombtetőn című képét idézi, de az egész
kompozíció fotografikus szemlélete is a nagybányai
alapító mester látásmódját juttatja a néző eszébe. Az
árnyékos és megvilágított felületek éles kontrasztja, a
sötét és világos foltok rafinált ritmusa meglepően modern
megoldásokkal párosul: Ziffer a képsík bal oldalán a
hatalmasra növelt sötét foltokkal, a fa, az architektonikus
részletek és a felállított kocsi sziluettjével izgalmas vizuális

Ziffer Sándor 1911-ben itt állt a kép festésekor

Port de Montebello
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hatást ér el. A korabeli párizsi utcák egyik legismertebb,
emberi erővel és lovakkal is mozgatott szállító eszközét
olyan látószögből ábrázolja, hogy az így előálló, szinte
antropomorfizált motívum szó szerint versenyre kel a
háttérben magasodó Notre Dame hatalmas architektonikus elemeivel. A képszerkesztési alapelv egyébként azonos
azzal, amit a Magyar Nemzeti Galéria festményén
láthatunk: a hajók sötét kéményei ugyan azt a szerepet
töltik be, mint a felfordított kocsi. Ziffer ezt a
manierisztikus festői fogást tovább hangsúlyozza azzal,
hogy a középtérbe állított, a perspektíva szabályai szerint
lekicsinyített lovaskocsit „brutálisan” ütközteti az előtér
hatalmasra növelt, szinte fenyegetően ható repoussoirmotívumával. E blikkfangos képi ötlet erejét az is fokozza,
hogy a nézőpont meglepően alacsonyra került: e sajátos
béka-perspektíva szintén a kompozíció „meglepetés-faktorát” növeli.

A. M. V., magyar származású, bibliofil könyvkötő, a festmény korábbi tulajdonosának munkái

Visszatérő remekmű
Gene Kelly és Leslie Caron, az Egy amerikai Párizsban című film felvételén,
a Port de Montebellót ábrázoló díszletben, 1951

Eugéne Atget: Rongyszedő, 1900

Tihanyi Lajos közelmúltban előkerült, tavaly decemberben
hatalmas aukciós sikert arató kompozíciója, a Pont St.
Michel után ismét egy párizsi témát feldolgozó, a magyar
modern festészet legelső vonalát reprezentáló remekmű
bukkant fel az ismeretlenség homályából. Míg a
Tihanyi-mű itthon, magyar magángyűjteményben
rejtőzött közel 110 éven át, addig Ziffer Sándor
Lovaskocsik a Szajna-parton című alkotása Párizsból
érkezett most Budapestre. Ma még nem tudható, hogy
pontosan mikor került a francia fővárosba, de annyi
bizonyos, hogy az elmúlt legalább 70 évet egy párizsi lakás
falán vészelte át, egy magyar származású, szakmáját
tekintve bibliofil könyvkötő gyűjteményében, mely többek
között Jules Pascin és Emmanuel Manné-Katz műveivel
büszkélkedett . Hazatérése igazi ünnep: a magyar
modernizmus legerősebb korszakát fémjelző, múzeumi
rangú alkotás kivételes értékkel gazdagítja a magyar
művészi örökséget.
Molnos Péter

Párizsi képeslap az 1910-es évekből

Gőzhajó a Szajnán háttérben a Notre Dame-mal, 1920-as évek
Emile Savitry: „Bougnat, Boulevard Saint-Jacques, Paris”, 1940-es évek

Kézikocsival húzott férfiak a nagy párizsi árvíz idején, 1910
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Kirakodás a párizsi Szajna-parton, 1900 körül

A Port de Montebello a Szajnával és a Notre Dame-mal ma
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55 Hatvany Ferenc (1881-1958)

56 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Fények a parkban
Lights in the Park

Somogyi táj (kárpitterv)
Landscape in Somogy

67x98 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hatvany

20x33 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: RR

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 451 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR

n
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Rippl-Rónai József: Kazlak télen, magántulajdon
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57 Frey Krisztián (1929-1997)
n

Mehitabel sei mein!
( Zodiákusban, bundában )
60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 096 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 387 - 12 903 EUR

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

SVÁJCI IPARTERVES
Frey Krisztián a háború utáni európai absztrakció egyéni nyelvet teremtő magyar képviselője, aki ötvözte egymással az
informel festészet lírai formáit és a kézírás gesztusait, olyan nagy mesterekhez hasonlóan, mint Cy Twombly vagy Georges
Mathieu. Az Iparterv-nemzedékkel színre lépő, saját művészetét „változó tempójú gesztusfestészetnek” nevező Frey
1970-ben emigrált Svájcba, és a rendszerváltásig Zürichben élt. A hazai közönség csak utána csodálkozott rá ismét
következetesen felépített, páratlan életművére, pedig az iparterves nemzedék körében komoly kultusza volt: „ha én más
utakon is jutottam el a szkriptorális festészethez – vallotta Lakner László –, tudat alatt Frey Krisztián jobban hatott rám,
mint Cy Twombly.”
BUNDÁS VÉNUSZ
Freyből megállíthatatlan erővel tör ki a szenvedély, mintha egy soha véget nem érő belső monológot vésne fel erőtől
duzzadó ecsetvonásaival a felületre, egymásra rétegezve a kurzív betűket és számokat, amíg áthatolhatatlan, alig
kiolvasható faktúrává, a vonalak robbanékony halmazává válnak. A szürrealisták automatikus írását idézve Frey „pillanatnyi
látleletet” készített az agyában zakatoló gondolatokról. A belsőből áradó monológ szerves részét képezték az erotikus, néha
már pornográf aktok és csapongó erotikus fantáziák. A most kalapács alá kerülő képen is feltűnnek a hivalkodó női alakok. A
középpontban álló fekete szőrméjét kitáró akt a 19. századi erotikus irodalom osztrák kulcsregényét, Leopold von
Sacher-Masoch „A bundás Vénusz” című könyvét idézi, aminek cselekménye Tiziano „Vénusz tükörrel” című festményéből
bomlik ki.
A ZODIÁKUS KÖZEPÉN
„A hatvanas évek végén – írta Frey 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. X.
69.” című olajképén (1969) a combfixes akt csillagjegyek társaságában tűnik fel, a most kalapács alá kerülő festményhez
hasonlóan, ahol a bundás alakot szabályosan elrendezve veszik körül az állatövi jegyek szimbólumai, az asztrológia titkává
emelve az Örök Nőt.

Tiziano: Vénusz tükörrel,1555, National Gallery of Art, Washington, D.C.
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Pieter Paul Rubens: Bundás Venus,
Kunsthistorisches Museum, Wien

58 Molnár C. Pál (1894-1981)

59 Vadász Endre (1901-1944)

Itáliai Madonna
Italian Madonna

Olasz kisváros főtere, 1930-as évek
Square in an Italian Town, 1930s

30x21 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

40,5x50 cm
Tempera, falemez | Tempera on board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vadász Endre

Kikiáltási ár: 100 000 Ft / 323 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 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

n

n

Szerepelt a BÁV 35. aukcióján, 1974. december
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60 Koszta József (1861-1949)
n

Virágcsendélet, 1920-as évek
Still-Life of Flowers, 1920s
50,5x40,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 290 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 27 419 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892-1919
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2004 525. kép

„A szeretettel variált apró virágokon keresztül is képes volt érzékeltetni a teremtett világ végtelen változatosságát és szépségét.”
Szinyei Merse Anna: A Magyar Festészet Mesterei, Koszta József
Kossuth Kiadó-Magyar Nemzeti Galéria, 2014, 62. oldal
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61 Szabó Vladimir (1905-1991)

62 Csók István (1865-1961)

Zsuzsanna és a vének
Susanna and the Elders

Ablaknál ülő lány
( Hommage á Vermeer )
Girl Sewing by the Window

n

50x40 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve lent középen | Signed lower centre: SZV
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 580 EUR
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 452 EUR
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n

63x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I BP
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 452 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 367 - 12 258 EUR

Sir Joshua Reynolds: Az ártatlanság
kora, 1788, Tate Gallery, London
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63 Pécsi Pilch Dezső (1889-1949)

64

Budapest a Gellérthegyről (Gellért Szálló)
Budapest from Gellért Hill (Hotel Gellért)

1945 Magyarország (Tavasz? Nem tavasz?)
1945 Hungary (Spring? No Spring?)

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pécsi Pilch D
Hátoldalon | Reverse:

67x52,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Boldizsár 1945

n

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 612 EUR
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n

Boldizsár István (1897-1984)

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 709 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 097 - 1 548 EUR
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65 Koszta József (1861-1949)
n

Tájkép vonuló felhőkkel
Landscape with Clouds
74,5x90,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 419 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 48 387 EUR

Koszta József művészete arra a virtuális szálra fűzhető fel,
mely a magyar festészet történetében Munkácsytól, Paál
Lászlón át Mednyánszkyig, majd Farkas Istvánon és Nagy
Istvánon keresztül Barcsayig húzható meg.
A most bemutatott, Táj felhőkkel című festmény fokozott
erővel mutat rá erre a rokonságra: Koszta képe mintha
magától értetődő természetességgel sarjadt volna ki
Munkácsy és Paál mély zengésű barbizoni képeinek
világából. A Bécsben, Budapesten és Münchenben végzett
tanulmányok után, az olaszországi, párizsi és belgiumi
utazásokat követően minden adott volt ahhoz, hogy
Koszta művészete csatlakozzon az európai fejlődés fő
vonulatához.
Ám kezdeti, Bastien-Lepage és Millet finom naturalizmusának jellemzőit mutató stílusa az itthon töltött évek alatt
átalakult, szilajabb vérmérséklete a szabadabb formálás
felé vitte. Az alföldi barangolások során festett műveinek
színvilága, a mezőn hajladozó, megpihenő, majd az
alkonyatkor hazatérő alakok kiemelt foltjai, a napszakok
éles, majd egyre tompuló fényviszonyainak érzékeny
ábrázolása erről a szinte drámaiságba hajló művészi
alkatról árulkodnak. Koszta nem a kortárs irányzatokból,
hanem a régiek, elsősorban Goya és Delacroix művészetéből vonta le tanulságait. A tízes évek közepére letisztult
érett művészetére a sötét háttérből kibontakozó
szuggesztív, drámai színvilág, a pasztózus festékkezelés
jellemző, műveinek különleges, egyedi artisztikumát a
vibráló, mozgalmas ecsetkezelés fokozza.
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A „magyar föld varázsa” nem csupán festményeinek
témáját, de életének egészét meghatározta. A húszas évek
elején tanyát vásárolt Szentes közelében, letelepedett, a
festői tevékenység mellett a földdel, az évszakokkal
és az időjárással együtt lélegző ember életét élte. Évtizedeken át festette szűk környezetét: dolgozó asszonyokat,
falusi házakat, legelő állatokat, távoli tanyák homályba
burkolózó sziluettjeit. Szinte minden művészi kapcsolatot
felszámolt a külvilággal: öntörvényű, magányos életműve
egyetlen izmus, vagy iskola közé sem sorolható.
„Olyan felindulásban dolgozom, hogy egyszer holtan fogok
összeesni a festőállvány előtt.” - vallotta munkamódszeréről Koszta. A most bemutatott festmény emócióval telített,
szaggatott ecsetkezelését látva igazolva érezzük e
megjegyzést. A Táj felhőkkel című kép páratlanul gazdag
festőisége, vibráló felülete puritán komponálással, s a
színhasználat - szinte a fiatal Van Gogh műveire
emlékeztető - szándékolt egyszerűségével párosul.
Ám ez a szűk regiszteren tartott kolorit drámai erővel
szólal meg: az éles fénytől felragyogó felhők és a barnák,
zöldek ezer árnyalatával átszőtt föld kontrasztját látva azt
érezzük, hogy e kép mellett szinte még Paál László hasonló
témájú festményei is fáradtnak tűnnek.
Koszta József most bemutatott alkotása az életmű és az
alföldi festészet egyik legragyogóbb darabja: olyan mű,
melyen a színek, a foltok, a lazúrosan vagy éppen zsíros
tömörséggel megoldott ecsetvonások lüktetve zengő
hangzattá olvadnak össze, mely szavakkal megfogalmazhatatlan módon, mégis elemi erővel hat nézőjére.
Molnos Péter
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66 Magyar festő olvashatatlan szignóval, 1840 körül

67 Mednyánszky László (1852-1919)

Pozsony látképe a Dunával, nemzeti színű lobogós gőzössel, 1840 körül
View of Bratislava with the Danube, c. 1840

Parkrészlet
Park

20x31 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: olvashatatlan

26,5x34 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét, Leltározta Pálmai József, Bécs, 1919 május
Védési szám: Műv. Min. Muz. O. 10.091

n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 096 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 193 EUR

n

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 483 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 12 903 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Füst Milán gyűjteményében
Füst Milán

146

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

147

68 MorinYi Ödön (Edmund pick morino) (1877-1958)

69 Csók István (1865-1961)

Virágcsendélet
Still-Life of Flowers

Virágcsendélet,1933
Still-Life of Flowers, 1933

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Moriny

42,5x30,5 cm
Olaj, vászon fára kasírozva | Oil on canvas laid down on board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I BP 1933

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 967 - 1 935 EUR

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 838 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 677 EUR

n
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70 Korda Vince (1897-1979)
n

Műteremsarok Van Gogh székével, 1925
Studio Corner with Van Gogh’s Chair, 1925
81x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Korda Paris 925
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 612 EUR
Becsérték: 24 000 000 - 40 000 000 Ft
Estimated price: 77 419 - 129 032 EUR

A fiatal Korda Vince, 1930-as évek

Az Oscar-díjas festő
Korda Vince és két bátyja, a legidősebb Sándor és a
középső testvér, Zoltán élettörténete izgalmasabb, mint
egy hollywoodi film precízen kimunkált cselekménye. A
mindentől távol fekvő, apró alföldi faluban,
Pusztatúrpásztón született fiúk karrierje olyan ívet futott
be, amely már-már a népmesék világát idézi: a királlyá
emelkedő szegény koldusfiú példázata elevenedik meg
sorsukban. A karrierjét újságíróként kezdő, majd alig
három évtized múlva, 1942-ben lovaggá ütött legidősebb
fivér, Sir Alexander Korda a korai nemzetközi filmipar
egyik legsikeresebb alakjaként vált világhírűvé. Két testvére
közül Zoltán rendezőként, Vince pedig díszlet és
jelmeztervezőként, legendás filmek művészeti vezetőjeként
írta be magát a 20. századi filmművészet történetébe.
Mindannyian Oscar-díjat kaptak: Vince 1941-ben,
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A bagdadi tolvaj művészeti igazgatójaként jutott el a
csúcsra, sőt pályája során további négy jelölést is
kiérdemelt.
Pest, Nagybánya, Párizs
Bár Korda Vince a negyvenes években már a világ
leghíresebb filmes szakemberei közé tartozott, kevesen
tudták róla, hogy alig két évtizeddel korábban még a
művészet egy másik területén, rendkívül ígéretesen induló,
csillogóan tehetséges fiatal festőként hívta fel magára a
figyelmet. Az eredetileg Kellner Vince néven, 1897-ben
született fiú négy évvel apja halála után, testvéreivel és
édesanyjával együtt költözött Budapestre 1910 körül. Az
Operaház díszletfestő osztályán, Kéméndy Jenő
vezetésével ismerkedett meg a szakma alapfogásaival,
majd az Iparművészeti Iskolában és a Művészház Szabadis-

kolájában képezte magát tovább: itt Rippl-Rónai József és
Kernstok Károly gondoskodott a növendékek felkészítéséről. 1916-ban iratkozott be a Képzőművészeti Főiskolára,
ahol Zemplényi Tivadar és Réti István keze alatt dolgozott.
Az itt megszerzett tudásnál is fontosabbnak bizonyultak
azok a nyári hónapok, amelyeket a kecskeméti művésztelepen töltött többek között Ivány Grünwald Béla, Perlrott
Csaba Vilmos és Uitz Béla mellett. Az első világháborús
frontszolgálat és a Tanácsköztársaság bukás után
testvéreivel együtt egy időre Bécsben telepedett el,
ahonnan több hónapos, rendkívül termékeny olaszországi
tanulmányútra indult.
Firenze, Orvieto, Velence és Róma után, Réti István
tanácsára Nagybányára utazott, ahol – rövid bécsi és berlini látogatásokat leszámítva – közel két éven át dolgozott.
Az itt készült, a Szőnyi-kör alkotóinak stílusában festette
táj- és aktkompozícióit 1924 márciusában mutatta be a
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budapesti Alkotás-Művészház kiállításán. A hazai sikerek
kapujában álló fiatal festő életében ez az esztendő döntő
változást hozott, amelyről visszaemlékezésében így
számolt be: „… egy szép napon Sándor tanácsára
elutaztam Párizsba, megnézni a múzeumokat. Pár hétre
terveztem, de dacára a nehéz kezdetnek, ottmaradtam.
Sohasem mentem vissza Bányára.”
Az École de Paris vonzásában
Párizs a 19. század végétől fogva Magyarországon is a
modernség, az akadémiai kötöttségektől való megszabadulás szinonimájaként szerepelt. Európa, sőt a világ
fővárosa volt: néha a forradalomé, a pénzé, de mindig a
divaté, az ízlésé és persze a művészeteké. Kultikus hely,
ahová megérkezni – ha kell, végig gyalogolva Európán –
stílusformáló hatással járt. Mellbevágó lehetett az az
élményzuhatag, amit az ekkor 27 éves Korda Vince
Párizsba érkezve átélt. Vaszary János, aki éppen
ugyanekkor utazott újra, közel egy évtizedes kényszerű
szünet után a francia fővárosba, így írt a Szajna-parti
metropolis páratlan miliőjéről: „… e nagyszerű város
művészi atmoszférája, mint valami melegház, rendelkezett
a szükséges hőfokkal és párateltséggel, mely a legritkább
exotikumot is virágzásba tudta hajtani. Ha valaki magához
és mondanivalójához erőt érez – itt megértésre talál.
Minden szabad, ami művészi. Minden, ami művészileg
elgondolható – keresztülvihető. Abban pedig versenyen
felül egyedülálló: hogy az egyéniséget azonnal észreveszi,
árnyalatait értékeli, legkülönfélébb kiállításaival ellenőrzi,
ami a fejlődésnek egyedüli feltétele. Ez a művészi kontroll
sehol a világon nincs olyan magas fokon, mint Párizsban.”
Ebben a páratlanul inspiráló művészi kavalkádban Korda
Vince stílusa is átalakult. Megérintették a modernizmus
atyjaiként tisztelt festőóriások, Cézanne, Van Gogh és
Gauguin frissen megismert alkotásai, őt is beszippantotta
az a nemzetközi művészközösség, amely a kávéházakban,
a múzeumokban és műkereskedések kiállításain formálta a
párizsi festők sajátos formanyelvét. Az École de Paris
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fogalmát stiláris jellemzők alapján szinte lehetetlen
pontosan körülírni. Tagjait nem annyira a közösen
látogatott szabadiskolák kapcsolták össze, hanem
fontosabb volt az az internacionális közösség, ahol sokszor
véletlenül sodort egymás mellé az élet művészeket, s ahol
egy éjszakai kávéházi beszélgetés a Dome-ban inspirálóbb
lehetett egy közös akadémiai tanár szigorú korrigálásainál.
E sokszínű kulturális közegben követőkre találhatott a
tragikus sorsú olasz Modigliani, a műgyűjtők sztárjaivá
válhattak orosz, holland, kelet-európai vagy éppen japán
művészek, mint Chagall, Van Dongen, Soutine, Kisling,
Brancusi vagy Foujita. Ami a festői eszközök terén mégis
rokonságot teremt e soknemzetiségű művésztársadalom
eltérő kultúrájú tagjai között, az a Cézanne festészetében
gyökeredző konstruktív, szerkesztő szemlélet, a kubizmu-

André Kertész: Korda Vince Párizsban, 1920-as évek vége
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son és expresszionizmuson átívelő modern művészi
hagyomány tisztelete. Oldott, szabad formálás, könnyed
dekorativitás jellemzi az itt születő művek zömét, a téma
helyett a par excellence festőiség, a patetikus, az értelemre
apelláló kritikai hang helyett a szemet gyönyörködtető
artisztikum dominál.
Hommage a Van Gogh
„Jobban szeretem Van Gogh-ot, mint a saját apámat!”
Maurice de Vlaminck meghökkentő vallomása nem
pusztán egy polgárpukkasztó, üres frázis volt, hanem a
legvadabb fauve kifejező és őszinte tisztelgése a nagy
példakép előtt. Az elkövetkező évtizedekben szinte nem
volt olyan fiatal modern festő, akit a holland magányos

zseni alkotásai ne érintettek volna meg. A most
bemutatott, 1925-ben készült kompozíció esetében
szemernyi kétségünk sincs, hogy alkotója, a 27 évesen
Párizsba érkező Korda Vince e képével, az egész életmű
legjelentősebb darabjával Van Gogh művészete előtt
tisztelgett. Nem csupán a domináns stílusjegyek, a
pasztózus festékrakás, a nyers ecsetkezelés, a rusztikusan
ható felület és a világító erejű színek, de a képen feltűnő
motívumok is ezt igazolják. A kompozíció szinte
magnetikus erejű centruma az ultramarinkék festékkel,
rendkívül plasztikusan megformált, szinte a képsíkból
kidomborodó gyümölcsöstál, amely mellett a virágokat
tartó kancsó és a fehéren világító cseréppipa csupán a
„másodhegedűs” szerepkörében tűnik fel. Mégis az utóbbi
motívum már gyaníthatóan túlmutat önmagán: bár Korda
Vince szenvedélyes dohányos hírében állt, mégis ez a
klasszikus formájú holland cserép-pipa feltehetően inkább
az előtérben álló szék képzeletbeli „gazdájára”, Vincent van
Goghra utal. A ma a londoni National Gallery gyűjteményében őrzött, Van Gogh széke című, 1888 decemberében
készült kompozíción ugyanez a végtelenül puritán,
rusztikus hatású bútor tűnik fel – telítve szimbolikus
tartalommal, rejtett önarcképként és végtelen magányt
sugározva. E beszédes motívum hommage-képpé alakítja
Korda alkotását, amelyben a fiatal festő saját múltjára is
beszédes utalást találunk. A festmény bal felső sarkában
látható, falra rögzített kép mintha a Zazaron átívelő hidat
és a mögötte magasodó Kereszthegyet ábrázolná. Nagybánya és Párizs, az otthonról hozott művészi muníció és a
festészet fővárosában átélt új impulzusok, többek között
Van Gogh reveláló hatása formálja a kép és alkotója
stílusát.
Korda Vince Műteremsarok Van Gogh székével című képe
nyugalmat árasztó, tökéletesre csiszolt kompozíciójával,
különleges koloritjával és izgalmas szimbolikus utalásaival
magasan kiemelkedik az egész életműből, de a két
világháború közötti, párizsi igazodású magyar festészet
egészében is kitüntetett helyet foglal el.
Molnos Péter

k ord a v in c e o s c a r - d í j a

a k ord a c s a lád é s a fil m m ű v é s z e t
t ú r k e v e - london - h oll y wood

A három Korda-testvér, balra Vince, közében Sándor,
jobbra Zoltán Az ideális férj című film bemutatóján,
1947-ben Londonban
A Bagdadi tolvaj című film plakátja
Korda Vince: legjobb díszlettervezőnek járó Oscar-díj, 1941

Rita Hayworth, Orson Welles
és Korda Sándor A Shanghai
asszony forgatásán, 1947

Korda Vince oscar-díjra jelölt filmjei
A leghosszabb nap, 1962

Lady Hamilton, 1941,

A dzsungel könyve, 1942

Korda Sándor Orson Welles és Vivien Leigh
az Anna Karenina forgatásán, 1948

Híres jelenet A Bagdadi tolvaj című filmből

A 13. Oscar-díj kiosztó gála plakátja, 1941
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71 Galambos Tamás (1939-)

72 Ország Lili (1926-1978)

Jeruzsálem
Jerusalem

Falak
Walls

30x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Galambos 1992

14,5x27,5 cm
Olaj, papí | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: OL

Kikiáltási ár: 130 000 Ft / 419EUR
Becsérték: 240 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 774 - 1 225 EUR

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 451 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 225 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Izraeli magángyűjtemény
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73 Neogrády Antal (1861-1942)
n

Erdőben (Várakozás, randevú)
In the Forest (Rendezvous)
92x134,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády A
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR

Neogrády Antal: Viragszedők, magántulajdon
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74 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Kilátás a vitorlásból (Hullámok, fények, sirályok)
View from the Sailing Boat (Waves, Lights, Seagulls)
65x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 741 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 38 709 EUR
Életműkatalógus-szám: 5.9.1.2
Szerepelt a BÁV 80. aukcióján, 1898. december. 143. tétel
REPRODUKÁLVA | reproduced
- BÁV 80. aukció, 1989 december, katalógus,
Rockenbauer Zoltán: Márffy, Budapest 2006. 368. o.

Sirályok a víz felett, ( Forrás: Pinterest )

Kilátás egy vitorlásról, ( Forrás: Youtube )
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75 Scheiber Hugó (1873-1950)

76 Frank Frigyes (1890-1976)

Szőke lány virággal, 1930-as évek
Blonde Girl with Flowers, 1930s

Mimi virágcsokorral, 1930-as évek
Mimi with Flowers, 1930s

44x44 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber

40,5x38 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Frank Frigyes

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: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 8 387 EUR

n
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77 Kádár Béla (1877-1956)
n

Cirkuszban (Műlovarnő)
In the Circus
70x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 290 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 29 032 EUR

IRODALOM | bibliography
- Charles Rosner: Modern Painting in Hungary. The Studio,
London, 1932. jan.-jún.
- Bálint Rezső: Kádár Béla. Múlt és Jövő, 1933. 270–271.
- 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 a Rónai Dénes-hagyatékban.
Art Magazin, 2004./4. 44-49. 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.

Nemzetközi karrier a berlini Der Sturm
Galériában
Kádár Béla legsikeresebb időszaka Magyarországon az
1930-as évekhez kötődik. Ezt megelőzően, a húszas
években Herwarth Walden berlini Der Sturm galériájában
rendszeresen kiállította munkáit, és az évtized végén
Amerikában csoportos és egyéni kiállításokon szerepelt.
Világutazóként belekóstolt a nagyvárosi élet forgatagába,
Berlin, New York kozmopolita levegője felfrissítette
festészetét. Első sikereit a Chagall-i ihletésű falusi
környezetben játszódó frappáns jeleneteivel aratta, ahol
egyszerre alkalmazta a vásárfiák tarkaságát idéző harsány
képi elemeket a modern stílusirányzatok újító formai
megoldásaival. Talán éppen annak köszönhette a
galériatulajdonos Walden kitartó rajongását a Sturm-művészek rangos táborában, hogy a nagyvárosi nyüzsgés
őrjítő zajában a vidéki romantika andalító mesevilágával
ajándékozta meg a modern képek iránt érdeklődőket. A
metropolisz lüktetéséhez szokott városlakókat a falusi
történetek nosztalgikus világába repítette.
A világutazó festő az art deco vonzásában
Kádár Béla miután átszelte az Óceánt és az európai
dimenziókat egy időre maga mögött hagyta, New York
világváros felhőkarcolós dinamizmusa őt is magával
ragadta. Alapvetően megújította festészetét. Letisztította
a formavilágát, nagyobb szerepet kapott a kompozíciókban a stilizált alakzatok dinamikus elrendezése. Tematikájában is közelebb került az urbánus életforma változatos
színhelyeihez. Megérezte az art deco világ kényesen
kifinomult miliőjét, amelybe a dekadens előkelőség éppúgy
belefért, mint a bizarr érzékiség rejtett jelzései. A
nagyvárosi polgárság szórakozni vágyó könnyed
szabadossága, az éjszakai mulatók elvarázsolt orfeumhangulata vagy a cirkusz világának különleges atmoszférája
gyakori festői téma volt a korszakban.

A cirkusz porondján
Aukciós képünk is a cirkuszi porondra invitálja a nézőt. A
karcsú műlovarnő szilaj paripáján bravúrosan szeli a
köröket előttünk. Kádár redukált képi eszközeivel csak
jelzésszerűen utal a rivaldafényes műsorszám környezetére, neutrális háttér előtt jeleníti meg a női figurát. Mégis a
vágtató lovon egyensúlyozó nőalak hullámzó mozgása, a
lendülettől repülő tüllfátylak lebegése, a félrebillentett fej
és a kecsesen széttárt karok mintha mozgóképet
varázsolnának elénk. A finom érzékenységgel megfestett
vöröses ruha ékes díszítményei is a színpadi megjelenés
különlegességére utalnak. A geometrikus alakzatok és a
hullámzó vonalak játékos összhangja a kompozíció
dinamikáját erősíti. Kádár Béla a modern festészet
lényegére érzett rá, amikor kevés eszközzel, stilizált
formákkal, vonalas gesztusokkal fogalmazta meg a
dekoratív képi látványt. Virtuóz rajztudása biztos
formaalakítást eredményezett, néhány vonallal összefogott karakteres alakzatai telitalálatként jellemeznek.
Ugyanakkor tudatosan sematizálja az arcvonásokat, a
kubista festészetből átvett profilvonallal érzékelteti a
különböző nézőpontok együttes megjelenítését. A
választékosan összehangolt színek franciás eleganciája a
párizsi Bateau-Lavoir művésztársaságból ismert Marie
Laurencin festményeit idézik. Kiválóan ötvözi az
artisztikusan megfestett színes alakzatok áttetsző textúráit
a hullámzó körvonalak lendületes ívelésével. A rá jellemző
spriccelős festéstechnika és a szárazecset rutinos
pöttyözős technikája változatos felületi hatásokat eredményez. Az elegáns műlovarnő a húszas évek világvárosaiban
formálódott új nőtípus megtestesítője. A Berlinben, New
York-ban és Nyugat-Európa metropoliszaiban otthonos
Kádár Béla a nagyvárosi életforma izgalmas atmoszféráját
idézi fel. Aukciós képünk a harmincas évek elején készült
art deco hangulatú műveinek egy kivételesen finom,
autentikus darabja, amely igényes kivitelezésével
különleges figyelmet érdemel. Kádár Béla Cirkuszban című
korai harmincas évekbeli képe a nemzetközi művészet
porondján is kiválóan megállja a helyét.
Gergely Mariann

Alfred Cheney Johnston: Lora Foster, 1927
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78 Kollerich istván (1886 -?)
n

Nagybányai táj (Hommage á Pissarro), 1910 körül
Nagybánya Landscape (Hommage á Pissarro), c. 1910
59,5x74 cm
Olaj, vászon | Mixed Oil on canvas
Jelezve jobbra lent töredékesen | Signed lower right partially
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 8 387 EUR
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79 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Napsütötte táj híddal, 1910 körül
Sunlit Landscape with Bridge, c. 1910
50x67 cm
Olaj, fa | Mixed Oil on board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pór
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 12 258 EUR
Becsérték: 4 800 000 - 6 800 000 Ft
Estimated price: 15 484 - 21 935 EUR
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80 Orbán Dezső (1884-1987)

81 Nagy Oszkár (1883-1965)

Tavaszi kertben
Spring Garden

Felsőbányai utca (Vakító nyári nap)
Felsőbánya Street (Summer Day)

35x43,5 cm
Olaj, fa | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Orbán

30x39,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár

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

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 581 EUR

n
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Vágyódás tiszta szerelemre
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82 pór bertalan (1880-1964)
n

Vágyódás tiszta szerelemre, 1910
Longing for True Love, 1910
50,5x67cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pór B 1910
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 103 225 EUR
Becsérték: 40 000 000 - 65 000 000 Ft
Estimated price: 129 032 - 209 677 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a család tulajdonában

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Pór Bertalan kiállítása. Könyves Kálmán Szalon,
Budapest, 1911. (Feltehetően azonos: Kat. 46.
Akttanulmány)
- Pór Bertalan (1880–1964) emlékkiállítása. Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 1966. Kat. 67.
(Téves adatokkal.)
- Cézanne és Matisse bűvöletében. A Nyolcak.
Centenáriumi kiállítás. Janus Pannonius Múzeum
Modern Magyar Képtár, Pécs, 2010. december–2011.
március. Kat. 335.

Pór Bertalan: Vágyódás tiszta szerelemre, 1911,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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REPRODUKÁLVA | reproduced
- Pór Bertalan (1880–1964) emlékkiállítása. Katalógus.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1966.
- Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete. Budapest,
1967. 50. kép.
- Kieselbach gyűjtemény. Magyar festészet 1900–1945.
Budapest, 1996. 83.
- Modern magyar festészet 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 438.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach, Tamás. Budapest, 2003. 438.
- Die Moderne in der ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach, Tamás. Berlin, 2008. 438.
- A Nyolcak. Kiállítási katalógus.
Szerk.: Markója Csilla, Bardoly István. Pécs, 2010. 387.

„A Vágyódás tiszta szerelemre három egyszerű szava az
ember egyik, ha nem a legfontosabb törekvését,
a mindenki által áhított, örök életprogramot foglalja
össze szentencia szerű tömörséggel. E mágikus erejű cím
olyan aurával fonja körül a képet, amely valóságos
meditációs objektté, művészi talizmánná varázsolja
a néző tudatában.”

A legszebb képcím
Még nem született önálló tanulmány arról, hogy a magyar művészek hogyan és mennyire tudatosan nyúltak a
címadás értelmező, hangulatteremtő és figyelemfelkeltő eszközéhez. Minden bizonnyal tanulságos volna ebből a
szempontból is áttekinteni az elmúlt másfél évszázad hazai festészetének történetét. Az 1800-as évek végének
akadémikus művészei gyakran adtak irodalmi előzményekkel operáló, anekdotikus, nem egyszer humoros, sőt pajzán
képzeteket keltő címeket kiállításon bemutatott műveiknek, így terelve a néző asszociációit a nagyobb sikerrel
kecsegtető ösvényekre. Ennek ellenhatásaként a 20. század elején egyre gyakrabban tűntek fel a katalógusokban a
minden tartalmi „tehertől” mentes titulusok: a modernitás hívei az olyan, tudatosan semleges címekkel, mint az
„Olajfestmény” vagy a „Kompozíció”, éppen a múlttól való elszakadást hangsúlyozták, ráadásul ezzel a gesztussal azt is
a nézők tudtára adták, hogy a festészet önálló, tisztán vizuális értékei nem szorulnak rá a verbalizált történetek, az
epikus utalások mankóira.
Persze az új divat sem vált kizárólagossá, sőt akadt egy olyan festő a magyar modernizmus úttörői között, aki éppen
anekdotizáló, egyéni címadásával aratott sikereket. Rippl-Rónai József mindenkit mosolyra fakasztó, kedvesen ál-naiv
képcímei, mint az Ügyvéd vesztett per után, a Közeledik a vihar, Slésingeréknél már esik, a Virág az asztalon, beteg az
ágyban, vagy a tömörségében is zseniális gyöngyszem, a Jolán, női hát nem csupán az így megjelölt művek körét, de
alkotóját is sajátos színben tüntette fel: szinte látjuk magunk előtt Rippl-Rónai bajusz alatti mosolyát és szemében a
hamiskás csillogást, ami – Bernáth Aurél találó szavai szerint – „átlátszó ravaszdiságot”, tudatos, pontosan kimért
„ál-egyszerűséget” rejtett.
A kedves humor mellett néha az időtlen hangulatú melankólia is megszólalt a Rippl-kiálítások katalóguslapjain: elég
csupán a Mikor az ember visszaemlékezéseiből él című festményre gondolni. Bár Fényes Adolf csodálatos tájképe, a
Vasárnap csendje a földeken vagy Gulácsy Lajos utánozhatatlan hangulatú remekműve, a Nakonxipánban hull a hó
sikere is szorosan összefügg a hömpölygő ritmusú, andalító lebegésű cím sugárzásával, mégis tagadhatatlan, hogy Pór
Bertalan most bemutatott alkotása ezen a téren minden ellenfelét legyőzi.

Michelangelo: Cascinai csata
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A Vágyódás tiszta szerelemre három egyszerű szava az
ember egyik, ha nem a legfontosabb törekvését, a
mindenki által áhított, örök életprogramot foglalja össze
szentencia szerű tömörséggel. E mágikus erejű cím olyan
aurával fonja körül a képet, amely valóságos
meditációsobjektté, művészi talizmánná varázsolja a néző
tudatában.

Modern szemlélet, klasszikus örökség
A most bemutatott kompozíció Pór Bertalan első, 1911
januárjában megrendezett önálló kiállításán debütált a

nyilvánosság előtt. A Nyolcak első tárlatának is helyet adó
Könyves Kálmán Szalonban hatvanöt festmény került
közönség elé, melyek közül a tekintélyes méretű Család
már egy évvel korábban, az Új képek legendás kiállításán
alaposan felborzolta a konzervatív műkritikusok kedélyét.
Az igazi szenzációt azonban egy freskónyi méretű
kompozíció jelentette: az ekkor még Aktok címen kiállított
festményen három, életnagyságnál is nagyobb alak tűnik
fel Michelangelót idéző beállítással, minden egyes
izomcsoportot kihangsúlyozó, megdöbbentően plasztikus
formaadással és visszatartott, terrakottába hajló kolorittal.
A mű zavarba ejtő, döbbenetesen egyéni hangú
kombinációja azoknak a stíluselemeknek, amelyek Pór

művészi szemléletét alakították. Érezzük rajta a szecesszió
kicsit affektált mozdulatait, a cézanne-i, konstruktív
szerkesztés tanulságait, a német expresszionizmus
érzelmességét, a Nyolcak, elsősorban Kernstok monumentalitásra törekvő alkotói hitvallását és leginkább azt a
heroikus igyekezetet, hogy a kép a látszatvilág mélyére
hatolva, valami örök igazságot megmutatva az abszolút
idea fényét ragyogtassa fel.
A kívánt cél érdekében Pór a reneszánsz képi hagyományhoz nyúlt: az efféle klasszikus idézetek alkalmazása a
modernizmus úttörői, Matisse vagy éppen Picasso
életművében is gyakori megoldás volt. A kompozíció bal
oldali nőalakjának beállítása Michelangelo a firenzei

„Szerencsés véletlen, hogy éppen a közelmúltban
bukkant fel a Nyolcak periódusából származó
egyik legjelentősebb Pór-tájkép, amelyen egyértelműen azonosítható e természeti részlet.
A helyszínen rögzített, rendkívül lendületesen
megfestett, Cézanne képeit idéző kompozíció ritka
frappáns bizonyítéka annak, hogy egy apró,
látszólag jelentéktelen képelem miként nyeri el
végső formáját a művész elemző, képalkotó
munkája által.”
Pór Bertalan: Domboldal erdei úttal (Hommage á Cézanne), 1910, magántulajdon
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p ó r ber t a l a n é s M i c hel a ngelo
megszemélyesítő szobrait idézi: dús drapérián fekvő,
monumentális alakja egy oszlopszerűen formált, csonka
fatörzsnek dől. Ugyanez a részlet a most bemutatott
tanulmányon sokkal karakteresebb képet ölt: a kép
centrumába kerülő motívum láthatóan fontos volt festője
számára. Szerencsés véletlen, hogy éppen a közelmúltban
bukkant fel a Nyolcak periódusából származó egyik
legjelentősebb Pór-tájkép, amelyen egyértelműen
azonosítható e természeti részlet. A helyszínen rögzített,
rendkívül lendületesen megfestett, Cézanne képeit idéző
kompozíció ritka frappáns bizonyítéka annak, hogy egy
apró, látszólag jelentéktelen képelem miként nyeri el végső
formáját a művész elemző, képalkotó munkája által.
A most bemutatott mű a hatalmas méretű, végső
változattal ellentétben nem elsősorban a testek
anatómiáját, a formák plasztikáját hangsúlyozó rajzra,
hanem a festői értékekre koncentrál. Az ecsetet vezető kéz
laza és fesztelen mozdulatai tökéletesen érvényesülnek.
Pór bámulatosan kevés eszközzel él, a gyermekrajzok redukált kelléktárát alkalmazva ábrázolja az alakokat és a táji
háttért, miközben a színeket is tudatosan kordában tartja:

a kubizmus híveihez hasonlóan elengedi a harsány,
„locsogó” koloritot a puritán igazság szűkszavú hangsúlyozása érdekében.
Égi és földi szerelem
A képen feltűnő két férfi a földi és az égi szerelem, az
erotika és a plátói vonzalom megtestesítői: a középső,
térdelő alak a tettre kész, heves vágyódás, míg a kép jobb
oldalán feltűnő, jellegzetes kontraposztban álló figura a
szemlélődő, a bálványozott szerelmét csupán távolból
imádó, magányosan maradt harmadik személy szimbóluma. Vágó Csilla a művészről szóló szakdolgozatában a kép
esetleges személyes vonatkozásairól is ír: „Pórt szemlélődő,
csendes, visszahúzódó fiatalemberként írták le, feltehetően
a szebbik nemhez fűződő viszonya sem lehetett
gátlásoktól mentes. A kompozíció előterében álló férfiakt
arca sematikus, de nem teljesen ismeretlen, az arc
fiziognómiája, a hajvonal alapján akár a művész rejtett
önarcképe is lehet. A fájó társtalanság és ennek

felvállalása, kifejezése, utalhat a festmény utólagos
címadására is.”
Az antikvitás bukolikus pásztori idilljét, az árkádiai lét
eszményi, tiszta vágyaktól vezérelt állapotát felidéző
ábrázolás Pór másik programszerű művével, a
Hegyibeszéddel együtt jól mutatja, milyen mély
érzelmekkel átszőtt, világjobbító vágyak fűtötték a Nyolcak
egyes tagjait. Mindkét festmény az új, felfelé törekvő,
emberségesebb életre szomjazó modern művész
életprogramját mutatja fel: a testi és szellemi szféra
vágyott harmóniáját fogalmazza meg.
A Vágyódás tiszta szerelemre a hazai modernizmus, a korai
magyar avantgárd egyik legismertebb ikonja. A klasszikus
hagyományból, a múzeumok patinás művészetéből merítő,
mégis kortalan stílusú festmény olyan alapvető üzenetet
közvetít, amelyre minden néző intenzíven reagál: a tiszta
szerelem megtalálásáról, a jó élet esélyéről nyújt
szimbólum erejű példázatot.
Molnos Péter

Michelangelo: Dávid

Michelangelo: Sibilla Libica, Sixtus-kápolna

Michelangelo

Pór Bertalan

Michelangelo: Az Éj talapzata a firenzei San Lorenzo kápolnában

186

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

187

83 Háry Gyula (1864-1946)

84 Istókovits Kálmán (1898-1990

Isola Bella
Isola Bella

Nagy balatoni távlat
Perspectice at Lake Balaton

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Isola Bella Háry Gy

73,5x103 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Istókovts K

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 226 - 1 613 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 096 EUR

n
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85 Ország Lili (1926-1978)
n

Falak őrzővel
Walls with Watcher

86 Fekete Nagy Béla (1905-1983)
n

48,5x34 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: O.L.

Kék-zöld táj finom struktúrákkal
Blue-Green Landscape with Fine Structures
50x71 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: FNB

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 742 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 225 - 5 161 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Román József gyújteményében
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Max Ernst: Ein Mond Ist Guter Dinge (részlet), 1970

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 7 741 EUR
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87 Halápy János (1893-1960)
n

Balatoni vitorlásverseny (Villódzó nyári fények), 1940 körül
Sailing Boat Race at Lake Balaton, c. 1940
100x130 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 9 032 EUR
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88 Bortnyik Sándor (1893-1976)

89 Scheiber Hugó (1873-1950)

Absztrakt kompozíció, 1917
Abstract Composition, 1917

Nagyvárosi fények, 1930-as évek
City Lights, 1930s

16x20,5 cm
Tus, papír | Indian Ink in paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bortnyik 1917

69,5x49,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR
Becsérték: 500 0000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 419 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 516 EUR

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited

- Der Sturm, Deutsche, schweitzerische, französische, ungarische,
tschechische und russische Avantgarde, Galerie Orlando, Zürich,
2007. március 1-szeptember 29.
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90 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Tavaszi eső után
After Spring Rain
41,5x51,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai
Hátoldal | Reverse: Tavaszi eső után
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 452 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 742 - 11 613 EUR

Rippl-Rónai József: Az én nyíresem vágáskor, 1924, Magyar Nemzeti Galéria
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91 Koszta József (1861-1949)
n

Kékszemű kislány hajában virággal
Girl with Blue Eyes with Flowers in Her Hair
50x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 097 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 14 194 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: Piroskendős lány, 1917 körül,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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92 Pólya Tibor (1886-1937)

93 Czóbel Béla (1883-1976)

Művészek a kastély előtt, 1910 körül
Artists by the Castle, c. 1910

Vöröshajú lány zöld drapéria előtt
Girl with Red Hair in Front of Green Drapery

53,5x53,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower rigtt: Pólya

38x37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasr
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon felirat | Reverse: Modok Máriától kaptam Földi Jánosné

n

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

Czóbel Béla: Vöröshajú nő félaktja,
1920-as évek vége, Dévényi-gyűjtmény

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 12 903 EUR
Kieselbach galéria
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94 Barcsay Jenő (1900-1988)
n

Erdei út (Dús, eső utáni hangulat), 1927 körül
Forest Path (After Rain), c. 1927
80x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barcsay
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 58 065 EUR		
Becsérték: 24 000 000 - 40 000 000 Ft
Estimated price: 77 419 - 129 032 EUR		

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Barcsay Jenő (1900–1988) a festő, a tanár. Tornyai János
Múzeum és Közművelődési Központ, Hódmezővásárhely,
2015. május–2015. szeptember. (Kat. 23.)

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Barcsay Jenő (1900–1988) a festő, a tanár.
Szerk.: Szabó Noémi. Budapest, 2015. 22.

Aba-Novák Vilmos: Táj házakkal, 1925 körül, magántulajdon
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Aba-Novák Vilmos: Felsőbánya látképe, 1925, magántulajdon
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A tökéletes pálya

Budapest, Párizs, Igal

Az erdélyi születésű, a budapesti Képzőművészeti Főiskolát
1919 és 1924 között elvégző Barcsay Jenő azok közé a
mesterek közé tartozott, akik az egységes életmű
ideáljának igézetében – idősebb korukban visszatekintve
– túlzott kritikával kezelték induló periódusaik meghaladottnak vélt alkotásait. A Vaszary János és Rudnay Gyula
mellett tanult festő 1928 előtt készült műveit nem egy
esetben saját maga semmisítette meg. Abba a hibába
esett, mint a Nyolcak és a magyar Vadak nem egy tagja,
akik nem ismerték fel fiatal éveik legmerészebb, az utókor
által a legtöbbre becsült, stíluskereső munkáinak valódi
értékeit. A magyar művészet történetének egyik
legnagyobb tragédiája, hogy sem a századfordulót követő
években, sem pedig a két világháború között nem létezett
olyan erős hazai műgyűjtői réteg, amely a legújabb
kísérletekre gyorsan reagálva – támogató vásárlásokkal –
lefogta volna a művészek önpusztításra, e sajátos
képrombolásra hajlamos kezét. Pedig éppen Barcsay volt
az a művész, akinek pályája mindvégig felesleges kanyarok
nélküli íven haladt. Életműve, annak tökéletesen záródó
boltozata a Rudnay, Vaszary, vagy később Aba-Novák
mellett készülő művek expresszív, szaftosan feltett,
indulattól átjárt, mívesen megdolgozott felületeitől a
trecentót idéző, áhítatos transzcendencián át a tiszta
formák geometrikus rendjéig, ha tetszik: az izgalmas zajtól
a fenséges csendig ívelt. Maga teremtette világában rend
honolt, s ez a tiszta geometria – a szférák tökéletes
arányokban megszólaló zenéje – nem csak képben, de
világképben, nem csak a vásznon, de a maga teremtette
környezetben is testet öltött. Elég csak azokra a fotókra
gondolnunk, melyeken a mértani rendben, tökéletesen
választott keretekben, modern ikonosztázként sorakoznak
a műterem falán a szabályos raszterbe fogott képek.

Ám mégis, ez a logikus lépésekből felépülő, irigylésre
méltóan egységes pályakép a közelmúltig hiányosan
bontakozott ki a közönség előtt: a korai periódus művei
évtizedeken át az ismeretlenség homályában rejtőztek.
Az utóbbi esztendőkben azonban szerencsére előkerült az
első alkotói periódus néhány fontos darabja: segítségükkel
végre pontosabban rekonstruálhatjuk azokat a művészi
impulzusokat, melyek a fiatal, stíluskereső Barcsay festői
próbálkozásait befolyásolták. Két említett, főiskolai
mestere mellett természetesen rá is reveláló hatást
gyakorolt Párizs élménye: ösztöndíj segítségével juthatott
el 1926 telén a francia fővárosba, ahol elsősorban Cézanne
szerkezetes látásmódja érintette meg. A következő év
tavaszán – Lyka Károly tanácsára – Olaszországba utazott,
ahonnan június végén tért csak haza.
A most bemutatott alkotás és néhány már jól ismert mű
– köztük majd fél tucat, 1927 folyamán készült csendélet
– ékes bizonyítékát adja annak, hogy a fiatal Barcsay közel
egy éven keresztül Aba-Novák Vilmos befolyása alá került.
A külföldi tanulmányutakról frissen visszatért festő
a somogy megyei Igalon és a szomszédos Törökkoppányban dolgozott együtt néhány hónapon keresztül a nála
hat évvel idősebb, lehengerlő vitalitású fiatal mesterrel.
E közös festői kalandra így emlékezett Barcsay: „Aba-Novák egyszer megkérdezte tőlem, hol töltöm a nyarat. Nem
tudom – nincs egy vasam sem – ezt válaszolhattam.
Ő folytatta: Mi a feleségemmel Igalba megyünk. Dr. Baumgartner Sándor biztosít lakást. Én bizony velük tartottam.
A lakás az iskolának egy terme volt – akkor már nem folyt
tanítás. A feleség, Kató főzött, és nekem is jutott belőle.
Kiváló, de nehéz ételeket csinált, pl. töltött káposztát.
Patkó is nagy étvágyú volt, még Aba-Nováknál is többet
evett: akár 12–15 tölteléket! Ha meg szilvás gombóc volt,

Barcsay Jenő: Erdőrészlet, 1928 körül, Tornyai János Múzeum,
Hódmezővásárhely
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még annál is több fogyott. A társaságnak nagyon örültem.
Én Aba-Novákkal és Kelemen Emillel laktam. ... (Aba-Novák) megzavart, mert a varázsa alá kerültem. De hiszem,
mégis a jó hatás volt az erősebb, mert a becsületes
munkára inspirált.”
A felület lehengerlő artisztikuma
A most bemutatott, Erdei út című festmény tökéletesen
illusztrálja, miként befolyásolta Barcsay alkotói stílusát
Aba-Novák 1925 körül készült zugligeti és felsőbányai
képeinek cézanne-i ihletettségű festői világa.
A kompozíció szerkezete és a kolorit karaktere egyaránt
analóg, mégis a legjellemzőbb hasonlóság a festék
páratlanul intenzív, szinte reliefszerű megmunkálása: a
faktúra vibráló ornamentikává válik, s így a kép – megidézve az Aba-Novákra is nagy hatást gyakorló NemesLampérth városligeti festményeinek emlékét – a legapróbb
részletekben is ropogós, tapintásra ingerlő felületi
ritmussal telítődik. Barcsay azonban az Aba-Novák
képeken látottaknál nyugodtabban és szisztematikusabban
tagolta a felszínt, sok helyen szinte szabályos halszálka
motívumot követve rovátkolta a zsírosan feltett festék
felületét. Hiányoznak Aba-Novák utánozhatatlanul
könnyed és lendületes suhintásai, rajzos részletei is,
helyettük a józanabb alkotói karakterre jellemző, higgadt
építkezés dominál. Az Erdei út karakteres vonásai már a jól
ismert Barcsayt előlegezik meg: a színes lapokból,
kaleidoszkópszerűen felépülő kompozíción a tiszta
geometria világformáló rendje sejlik fel.
Molnos Péter

Derkovits Gyula: Régi budai temető, 1922,
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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95 Gábor László (1895-1936)

96 Illés Árpád (1908-1980)

Műtermi csendélet, 1930-as évek eleje
Studio Still-Life, early 1930s

Műtermi csendélet virágokkal és mintázóállvánnyal, 1940
Studio Still-Life with Flowers, 1940

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gábor László

75x88,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mayer 1940
Képeit 1941-ig Mayer Árpádként szignálta.

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 903 - 1 290 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 5 806 EUR
Kieselbach galéria
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97 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

A lány útja (Vöröslámpás ház)
The Girl’s Path
26,5x39,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media 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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98 Tibor Ernő (1885-1945)
n

Vásári jelenet, 1910-es évek
Market Scene, 1910s
100,5x120,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 3 00 000 Ft
Estimated price: 7 096 - 9 677 EUR

Nagybánya főtere, képeslap, 1909

Nagyvárad főtere a piaccal, 1900 körül
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99 Kern Hermann (1839-1912)

100 Székely Bertalan (1835-1910)

Pipázó halász
Fisherman Smoking

Álmodozó szemű női arckép
Woman Day-Dreaming

47x30,5 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Kern H

56x41 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 5 161 EUR

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

n
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101 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Nagybányai táj a Keresztheggyel, 1909 körül
Nagybánya Landscape with the Kereszthegy, c. 1909
57,5x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 58 065 EUR
Becsérték: 20 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 64 516 - 161 290 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nagybányai festészet magángyűjteményekben.
Budapest Galéria, Budapest, 1996. (Kat. 62)

Bornemisza Géza: Kilátás a Kereszthegyre, 1910 körül
magántulajdon
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Ziffer Sándor, Hegyoldal tavaszi napsutesben, 1910,
magantulajdon

Talán nincs is olyan hegy a földön, amely több festményen
tűnne fel, mint Nagybánya leglátványosabb természeti
részlete, a Kereszthegy. Valóságos kultuszhellyé
nemesedett a századfordulót követő években: a látványa
előtt, formáit visszaadva született meg a magyar
modernizmus. Ebben a tekintetben szinte csupán a francia
festészet „szent helye”, a Cézanne által több mint három
tucat olajképen megörökített Mont Sainte-Victoire
állítható vele párhuzamba.
A város „legdrágább hegye”
A Nagybánya és környéke című, 1896-ban megjelent
útikönyv a következő szavakkal írja le a város táji
környezetét: „Észak-nyugattól kiindulva dél-keletig
erdővel dúsan benőtt hegyek veszik körül, melyek
lépcsőzetesen emelkednek 3–400 métertől 1300–1500
méter magasságig, lankás szőlőhegyekből meredeken égbe
nyúló havasokig. (…) Nagybánya legközvetlenebb

Czóbel Béla: Falusi utca, 1906, Ferenczy Múzeum,
Szentendre

220

Kieselbach galéria

szomszédságában nyugat felé elsőnek válik ki a Morgó
(633 méter), felfordított teknő alakú hátával; mögötte a
Dongás (711 méter), jobbra pedig a tojásdad formájú
Kőalja (479 méter), oldalán a meredek, megközelíthetetlen
Szűzkővel, melynek kopár sziklafalán a nép fantáziája a
boldogságos szűz és a kis Jézus alakjainak körvonalait véli
fölfedezni. Tovább kelet felé a Virághegy (367 méter), mely
szép nevét kivált tavasszal a szó szoros értelmében
megérdemli, s ennek közvetlen szomszédságában
Nagybányának legszebb, legfestőibb s egyszersmind
legdrágább hegye, a nemes érceiből még mindig ki nem
fosztott Kereszthegy, mely jellegzetes Vezúv-alakjával
messziről kihívja a figyelmet. Nevét az 501 méter magas
csúcsán álló nagy kereszttől kapta, mely mögött egy
veremből időnként füst tódul ki, még teljesebbé téve a
távolról szemlélő illúzióját, mintha itt csakugyan egy
szelídebb fajtájú tűzhányó működnék. Mi azonban köteles
őszinteséggel bevalljuk olvasóinknak, hogy ez a füst csak a
kincstár tulajdonát képező Lobkowitz-altárna szintjén, 260

méter mélységben, egy sziklaüregben elhelyezett
gépházból tör elő, s a 4 gőzkazánt fűtő kemencék
szolgáltatják. (…) A Kereszthegyre nyugat felől gyalogúton,
északról pedig az Amadé-völgyön szekérúton kényelmesen
lehet feljutni. A szakértőt az út szépségénél még jobban
meglepi azon látvány, hogy a méhében aranyat és ezüstöt
rejtő hegy déli lejtőjét szelíd gesztenyeerdők, nemes
gyümölcsösök, sőt szőlőültetvények borítják.”
A magyar fauvizmus születésénél
A nyitra megyei Galgóc zsidó hitközségi tanítójának
fiaként, 1885-ben született Schönberger Armand a
millennium évében már családjával együtt Budapesten élt.
Innen utazott Münchenbe, hogy a 20. század első
esztendőiben először Anton Azbe legendás magániskolájában, majd a királyi akadémián sajátítsa el a festői hivatás
mesterségbeli fogásait. A patinás intézmény konzervatív
oktatási módszere nem nyerte el a tetszését, így fiatal

Schönberger Armand: Pirosfalú ház, 1910,
Budapesti Zsidó Múzeum
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a magyar modernizmus megteremtésének: a telepalapító
„nagy öregek” mellett közvetlen közelről figyelhette
többek között Tihanyi Lajos, Bornemisza Géza, Galimberti
Sándor, Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos és Ziffer
Sándor jól ismert képeinek megszületését.
A magyar modernizmus korai éveinek elszomorító „átka”, a
stíluskereső művek pusztulása és elkallódása Schönberger
életművét még a megszokottnál is jobban sújtotta. Egy
vele készült, évtizedekkel későbbi interjúból kiderül, hogy
legtöbb korai alkotását felszabdalta és újabb képeket
festett rájuk. A korábbi generáció egyik vezető mestere,
Csók István Emlékezéseim című memoár-kötetében így írt
a művek szétdarabolásának járványszerűen terjedő,
Nagybányát is megtizedelő szokásáról: „Akkoriban ez volt
a divat valamennyiünknél. Ha a kép indiszponált
pillanatunkban nem tetszett, máris összevagdosva hevert
a padlón.” Ennek a barbár művészi öncenzúrának
„köszönhető” az is, hogy Schönberger igen hosszú,
legalább hat nyáron át tartó nagybányai korszakából
megdöbbentően kevés, mindössze négy festmény került
elő: az Ablak és a Vörösfalú ház című munkákat a Magyar
Zsidó Múzeum őrzi, míg az Asztalnál ülő férfi és a most
bemutatott, a Kereszthegyet ábrázoló mű magángyűjteményből bukkant fel. Ez a festmény az egész életmű
egyetlen olyan ismert darabja, amely egy ikonikus, jól
ismert nagybányai tájat ábrázol.

Nagybányai képeslap a Keresztheggyel
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Gauguin és a francia modernek nyomában
Schönberger Armand 1906 nyarán ismerte meg Czóbel új,
formabontó képeit, ám az ekkor készült műveinek
lappangása vagy pusztulása miatt ma még sajnos nem
tudjuk, hogy a Párizsból exportált posztimpresszionista,
neós hangütés mikor jelent meg a művészetében. Egyetlen
ilyen stílusú, datált alkotása a már korábban említett,
1910-es keltezésű Vörösfalú ház, ám valószínűnek tűnik,
hogy korábban is kísérletezett a modern festői nyelvezettel. Ekkor már nem csupán közvetítők segítségével, de első
kézből is megismerkedett a nagy elődök, Cézanne, Van
Gogh és Gauguin, valamint a kortárs Fauves festők
munkásságával, hiszen 1909-ben eljutott Párizsba.
Kassákhoz hasonlóan gyalog indult útnak, hogy a
megérkezését követő hónapokban a Montparnasse egyik
legnépszerűbb szabadiskolájában, a Grande Chaumier esti
aktrajzolásain képezze tovább magát, napközben pedig
sorra látogassa a múzeumokat és a műkereskedések
aktuális kiállításait. Ismét szerencséje volt: a modern
művészet születésének egyik leginspirálóbb évében jutott
el Párizsba, mikor a fauvok és az induló kubisták éppen
úgy izgalomban tartották a világ fővárosának művészetszerető közönségét, mint a keletről első alkalommal ide
látogató szenzációs társulat, a Gyagilev vezette orosz
balett.

Schönberger most bemutatott műve azt bizonyítja, hogy a
rá zúduló élmények közül leginkább Gauguin és a
Pont-Aven-i iskola alkotásai inspirálták. A hagyományos,
fény-árnyék modellálás helyett a mű karakterét a
sík-dekoratív képépítést, a nagy, homogén színfoltok és a
dallamosan hajladozó, hangsúlyos kontúrok alkalmazása
adja. A friss zöldekbe ágyazott intenzív színek, a
szénakazlak sárga és narancsos foltja, valamint az
előtérben kanyaródó út, szintén Gauguintől „kölcsönzött”,
de – Kemény Gyula frappáns meghatározását átvéve –
Nagybányán valóságos jolly joker színné avanzsáló
rózsaszín mezője Bretagne és Tahiti jól ismert, meseszerű
tájait idézi a néző emlékezetébe.
Molnos Péter

Festők Nagybányán, háttérben a Keresztheggyel, 1907
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102 Fehér László (1953-)

103 Fehér László (1953-)

Kisfiú utcán, 1995
Boy in the Street, 1995

Zsidó temető, 2010
Jewish Cemetery, 2010

57x50 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 1995

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 2010. VIII. 19.

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR

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

n
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104 Konecsni György (1908-1970)
n

Hajózás a Dunakanyarban (Idegenforgalmi kampány plakátterve),
1930-as évek eleje
Ship Journey in the Danube Bend (Poster design), 1930s
91x62
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Konecsni
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 741 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 5 400 000 Ft
Estimated price: 9 032 - 17 419 EUR

az idegenforgalom a két világháború között
A magyar idegenforgalom rettenetes mélypontról indult
az első világháború után, ehhez képest vált sikeres
húzóágazattá a harmincas évek közepére. Trianon óriási
váltást jelentett, a korábban belföldi turizmus helyett
immár külföldre utaztak általában a magyarok (a
tengerpartra, a Tátrába vagy éppen Erdélybe). Az ország
elvesztette legtöbb idegenforgalmi szempontból vonzó
területét.
Az 1920-as évek második felétől megkezdődött a turizmus
tudatos fejlesztése. A közlekedési, elszállásolási és

szolgáltatási feltételek javítása mellett ezt jelzi többek
között az is, hogy megalakult az Országos Idegenforgalmi
Tanács és megkezdte működését a Balatoni Intéző
Bizottság. A külföldiek beutazását elősegítő intézkedések
történtek, erőteljes szervező- és propagandatevékenység
kezdődött. Az 1930-as évek második felétől a belföldi
idegenforgalom élénkítése (pl. balatoni nyaralás, falusi
turizmus) is fokozódó figyelmet kapott.
A magyar idegenforgalom a két világháború között
1937-ben érte el csúcspontját. A főváros mellett már
számottevő volt a Balaton, a Mátra, a Bükk, a Dunakanyar,
valamint egyes vidéki városok és népművészeti értékekben
gazdag falvak vendégforgalma is.
A kormányzat határozott lépéseket tett. Felismerték, hogy
fejleszteni kell az infrastruktúrát és nagy súlyt kell helyezni
a propagandára.
A fővárost hirdető propagandának fontos vonulata lett a
fürdők bemutatása. 1932-ben a Gellért fürdő írt ki
plakátpályázatot a fővárosi gyógyfürdők népszerűsítésére.
A beérkezett sok remek színvonalú pályamű a fürdőkultúrát általában és vele együtt a fővárost hirdette.

A Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal
bécsi irodája

A Szent István gőzös 1921-ben Budapesten

Pólya Tibor plakátja egy 1935-ben
hirdetett pályázatra készült.

Konecsni György: Gyógyvízben fürödj
című díjnyertes plakátja, 1932
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A pályázat 500 pengős első díját Konecsni György
gyönyörű Gyógyvízben fürödj című terve nyerte.
Ugyanebben az évben nyílt meg az ifj. Richter Aladár
nevéhez köthető sikeres propagandaintézmény, a Fővárosi
Idegenforgalmi Hivatal bécsi irodája. Ideális helyszínen, a
Kärtner Strassén, az Operával szemben kapott egy kis
irodahelyiséget.
Az iroda megnyitásakor vezették be a rendkívül sikeres
Három nap Budapesten kampányt, amely jegyfüzetet és
vízummentes utazást biztosított a külföldieknek. Richter
mellett Pólya Tibor is készített ehhez plakátot.
A városról alkotott képet a legerőteljesebben Konecsni
György és Molnár C. Pál formálták. A harmincas évekre
kialakult a grandiózus modern nagyváros képe, melyben a
Duna és a műemlékek pazar látképei, az éjszakai fények és
a festői távlatok játszották a főszerepet. A plakátok
meglepő látószögekből, gyakran madártávlatból ábrázolták
a tájat, nyilván azért, mert ekkoriban már nem volt
kuriózum a repülés. A kompozíciók sokat tanultak a
fotográfiától: megjelentek meglepő látószögek(17) és játék
az élességgel (előtér-háttér), ugyanakkor nem veszítették
el azt a tömörítő- és kifejezőerőt, ami csak a plakát
műfajra jellemző.
A propagandára fordított energiák nem vesztek kárba:
a magyar főváros a harmincas években vált először vonzó
úti céllá.

A Szent István gőzös Esztergom előtt

Konecsni György Balatont népszerűsítő
plakátja

A Fery-Konecsni páros 1936-ban a nemzetközi
idegenforgalmi kiállítási díjjal jutalmazott plakátja
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105 Szőnyi István (1894-1960)

106 Szőnyi István (1894-1960)

Zebegényi utca télen, 1938
Zebegény Street in Winter, 1938

Alkonyi fények (Dunaparton)
Lights by Sundown (By the Danube)

32,5x49,5 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I 1938

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi István Bajza u. 41

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 225 EUR
Becsérték: 480 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 548 - 2 258 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR

n
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107 Molnár József (1821-1899)

108 Mednyánszky László (1852-1919)

Romantikus táj havas hegycsúcsokkal
Romantic Landscape with Snowy Mountains

Vízesés
Waterfall

29x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Molnár J

26,5x34,4 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: Leltározva Wien 1919 május 10,
hagyatéki pecsét: Mednyánszky László hagyatékából
Védési szám: Műv.Min.Muz.O.10.092

n

n

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 11 290 EUR

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 12 903 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Füst Milán gyűjteményében
Füst Milán
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109 ifj. Markó Károly (1822-1891)
n

Itáliai táj, 1874
Italian Landscape, 1874
106x151 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: C Markó 1874
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 355 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 581 - 38 710 EUR

id. Markó Károly: Tivoli vidéke, 1839, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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110 Molnár C Pál (1894-1981)
n

Itáliai táj
Italian Landscape
40x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP
Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 451 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 903 - 1 290 EUR

111 Nagy Oszkár (1883-1965)
n

Napsütötte házak Nagybányán
Sunlit Houses in Nagybánya
43,5x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagy Oszkár
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 12 903 EUR
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112 Korga György (1935-2002)
n

Piros tollak (A Hirosimák emlékezése), 1965
Red Feathers (The Memory of the Hisroshimas),
1965
100x153 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1965 Korga
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 12 258 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 19 355 - 32 258 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1966: Stúdió 66 – Fiatal Képzőművészek Kiállítása,
Ernst Múzeum
- Korga György festőművész emlékkiállítása,
Nemzeti Táncszínház Galéria,
2003. március 21-április 29.
- 2006: Tiltás és tűrés.
A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának
1966-os és 1967-es kiállítása, Ernst Múzeum
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Korga György festőművész emlékkiállítása,
Nemzeti Táncszínház Galéria,
2003. március 21-április 29. katalógus 6. old.
- Tiltás és tűrés. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának
1966-os és 1967-es kiállítása.
Szerk.: Csanádi-Bognár Szilvia, Ernst Múzeum,
Budapest, 2006, 65. oldal
- Ray Bradbury: Marsbéli krónikák, Európa Kiadó, 1966, címlap
IRODALOM | bibliography
- Tiltás és tűrés. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának
1966-os és 1967-es kiállítása. Szerk.: Csanádi-Bognár Szilvia,
Ernst Múzeum, Budapest, 2006
- Perneczky Géza: A magyar „szür-naturalizmus”
problémája. In.: Perneczky Géza: Tanulmányút a pávakertbe.
Magvető, 1969
- Sámathy Tamás: Nem mindegy, hogy merre csavarodnak
a felhők. Beszélgetés Korga György festőművésszel.
In.: Mai Magazin 1984. február
- Korga György festőművész története, Magyarország 2001
– Családi krónikák, 2001, magyar ismeretterjesztő sorozat (35’)

Lakner László: Manufakturális konzervgyártás, 1961,
Magyar Nemzeti Galéria

SZÜRNATURALIZMUS TOKIÓBAN
Zsibong a felület. Mintha a vékony ecset a bakeliten
szaladó tűként erősítené fel a modern nagyváros pulzáló
izgalmát. Tolakodó embertömeg zászlókkal és léggömbökkel, felettük a gyorsvasút betonhídjai, mögöttük
csupaüveg felhőkarcolók. Az új tárgyilagosság rajzos
arcélei megfolyó mustrák között úsznak, ezernyi apró
ember és mikrotörténet: egy bajszos férfi Beethoven
Örömódáját énekli, egy lebegő dobókockán kérdőjel, fehér
darvak táncolnak a tömeg felett, a kezekben itt-ott piros
tollak, a toronyház falát egy rejtélyes bagoly és Mondrianképek tarkítják, távolban katonai helikopterek, a messzi
öbölben pedig ott füstölögnek Hirosima és Nagaszaki
rádióaktív romjai – úgyis mint az atomháborútól való
félelem kézzel fogható mementói.
SZÜRNATURALISTÁK BUDAPESTEN
„Kik a magyar ‚szür-naturalisták’?” – teszi fel a kérdést
1966-os kulcsfontosságú esszéjében a korszak legfontosabb műkritikusa, Perneczky Géza. Gyorsan meg is
válaszolja: „E furcsa szakkifejezés 1964-ben született
valamelyik sajtóorgánumban, Korga Györgynek a
Mednyánszky-teremben rendezett kiállítása kapcsán.
Etimológiailag a ‚szürrealizmus’ szó tekinthető a
gyökeréül, s ez a visszakövetkeztetés rögtön megadja az új
kifejezés tartalmát is: – irracionális hatású festészet, amely
azonban még a szürrealizmus reális részletekből felépülő
figurációinál is naturálisabb, akadémikusabb technikával

Csernus Tibor: Lehel téri piac, 1962

dolgozik. Magyar ‚szür-naturalisták’ máris meglehetősen
sokan vannak, s a jelek szerint egyre többen lesznek. (…)
Szokás volt e festői kört Csernus-körnek nevezni, éppen
mert Csernus Tibor jelentkezett először ilyenfajta képekkel.
(…) E ‚tanítványok’ közül mindjárt említsük meg a
legfontosabbakat: Lakner Lászlót, Szabó Ákost, Gyémánt
Lászlót, Altorjai Sándort, Korga Györgyöt, Kóka Ferencet
(…).”
SZEMBEN ACZÉLLAL
A szürnaturalizmus ma már megbecsült stílusiskolája a
szocreál utáni modern magyar festészetnek, a korabeli
fogadtatása viszont vegyes volt. A kor kultúrcézárja, Aczél
György – a családi emlékezet szerint – személyesen tiltatta
le Korga kiállításait hosszú évekre. A kis kiállítóterem előtt
kígyóztak a hosszú sorok, több mint tízezer néző volt
kíváncsi a szürnaturalista anyagra. Aczél nem akarta
kivárni a sort, este nyittatta ki magának a galériát, odarendelve az alkotót, aki visszautasította az éjjeli látogatást.
Vesztére: hosszú évekig tiltott kategóriába került. A
hivatalos műkritika elutasító volt az iskolával szemben,
Aradi Nóra visszataszítónak találta Lakner és Korga képeit,
Oelmacher Anna Korga „Ikaruszának” „riasztó naturalizmusán” élcelődött hosszasan. Nem véletlenül ellenezte az
újfajta realizmust a párthű kultúrpolitika: a
szürnaturalizmus új kelléktárával valósággal életre keltette
a festmény felületét. A modern francia absztrakciótól
ellesett eszközök között bármi megengedett volt: spakli,
zsilettpenge, fésű, szivacs vagy akár rongy. A képi világ így
valószerűtlenül részletgazdaggá vált, amit erezetek,
megfolyások, a könyvművészetre jellemző márványos felületek varázsoltak zsibongóan elevenné.

JAPÁN EMLÉK, HAZAI SIKER
A festmény szerepelt a friss, neoavantgárd tendenciák első
legendás megjelenésén, a Fiatal Képzőművészek
Stúdiójának 1966-os kiállításán. Korga akkor már
elbűvölte egyszer a magyar közönséget. Adjuk át a szót itt
ismét Perneczky Gézának: „1964-ben Korga egyéni
kiállítást is rendezett, amelyet zsúfolásig megtöltöttek az
érdeklődők, és a képek legnagyobb részét a közönség
szinte hisztérikus rohammal vásárolta fel. A siker
szociológiai jelentőségű volt. Bebizonyosodott ugyanis,
hogy a magyar közönség, igenis, érdeklődik az újszerű
festői megoldások iránt (…)”. Perneczky nem ismerhette a
„Piros tollak” nagyon is valóságos hátterét, amit a festő
egy 1984-es interjújában mesélt el: „1964-ben egy tokiói
turistaúton egy békés tüntetés kellős közepébe csöppentem. Mindenki egy vörös kis madártollat viselt a ruháján.
A hirosimai atomtámadás évfordulójáról emlékeztek meg,
lenyűgöző volt az a hatalmas fegyelmezett tömeg.
Hazatérésem után megfestettem a jelenetet.” Korga egy
családhoz került szerencsés lottónyeremény jóvoltából
utazhatott el az akkor is nagyon távolinak és egzotikusnak
számító Japánba, ahol nem az épp zajló olimpia nyűgözte
le, hanem a modern metrópolisz és az itthon akkor még
nem ismert ikebanák esztétikája.

SCI-FI CÍMLAP
Korga György manierisztikus érzékenysége és virtuóz
stílusa a szürrealizmus második világháború utáni olyan
művészeinek festészetével rokonítható, mint a megfolyó
tudatalatti mestere, Salvador Dalí, a lipcsei manierizmus
keletnémet professzora, Werner Tübke vagy a bécsi
Fantasztikus realizmus olyan képviselői, mint Ernst Fuchs,
Rudolf Hausner vagy a később építészként világhírűvé vált
Hundertwasser. Ez a típusú modern, mégis klasszikus és
virtuóz festészeti stílus – az aczéli tiltás ellenében – a
popkultúra felé talált menekülőpályára. Kuczka Péter
ekkor, 1965-ben jelentette meg az első sci-fi könyvet
Magyarországon az ötvenes évekbeli hosszú hallgatása
után. Ray Bradbury „Marsbéli krónikák” című kötetének
címlapjára – Kuczka javaslatára – a „Piros tollak” egy
részlete került. Korga ettől kezdve rendszeresen dolgozott
a megélénkülő, majd virágkorát élő tudományos
fantasztikus irodalom számára, a Galaktika című magazin
kedvelt illusztrátorává válva.

Ray Bradbury: Marsbéli krónikák, 1966
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113 Hermann Lipót (1884-1972)

114 Merész Müller Gyula (1888-1949)

Napsütötte park
Sunlit Park

Ősz Párizsban, 1914
Autumn in Paris, 1914

n

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Herman Lipót 1940
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 903 - 1 290 EUR
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n

73,5x93 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Merész Gyula 1914,
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Paris
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 225 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR
Kieselbach galéria
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116 Kosztolányi Kann Gyula (1868-1945)
n

115 Háry Gyula (1864-1946)
n

Lugano
Lugano

246

Kilátás a Dunakanyarra (Dömös), 1900 körül
View to the Danube Bend (Dömös), c. 1900

100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

79x62,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kann Gyula
Hátoldalon cimke | Reverse: 6582 Téli kiállítás 1901/02

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 580 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 903 - 1 290 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 096 EUR
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117 Bohacsek Ede (1889-1915)
n

Rákosligeti táj, 1912
Rákosliget Landscape, 1912
49x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bohacsek 912
A vászon hátoldalán felirat: „Rákosligeti táj 600 Kor”
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 612 EUR
Becsérték: 24 000 000 - 38 000 000 Ft
Estimated price: 77 419 - 122 580 EUR
Oeuvre-katalógus szám: Majoros, 1999. Kat. 2.

Bohacsek Ede: Táj, 1913, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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KIÁLLÍTVA | exhibited
- A MA folyóirat II. kiállítása. Bohacsek Ede festményeiből
és Pátzay Pál szobraiból. A MA kiállítóhelye
(V. Visegrádi utca 15.), Budapest, 1917. december.
Kat. 33. Rákosligeti ház. Olajfestmény 600 korona.
- A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások
Budapesten.
- Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
2009. március 26–július 26. Kat. IX. 2. Rákosligeti táj.

életmű egyetlen évében születik. A száraz tények ismeretében szinte csoda, hogy e páratlanul eredeti művészi
teljesítmény nem tűnt el örökre a szemünk elől.
Fennmaradása jelentős részben két nagy hatású, kivételes
kvalitásérzékkel rendelkező embernek köszönhető, akik
korán felismerték Bohacsek jelentőségét: a magyar
avantgárd központi alakját, Kassák Lajost illeti a
felfedezés dicsősége, míg Kállai Ernő azzal járult hozzá
az életmű későbbi sikeréhez, hogy korszakos jelentőségű
kötetében, az Új magyar piktúra lapjain szokatlanul

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Majoros Valéria: Bohacsek Ede. Vác, 1999. 62.
- A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások
Budapesten.
Katalógus. Szerk.: Gömöry Judit, Veszprémi Nóra.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009. 183.

hosszan méltatta a már akkor, 1925-ben is szinte
teljesen elfeledett festői pályát.

100 éve az első
Szinte hihetetlen, de igaz: az elmúlt száz évben Bohacsek
Ede egyetlen olajképe sem bukkant fel a nyilvános
műtárgypiacon. Sem árverésen, sem galériás kínálatban
nem szerepelt tőle eladó festmény, mióta 1917
decemberében Kassák Lajos a MA legendás, Visegrádi utcai
helységében megrendezte a művész hagyatéki tárlatát. 39
alkotás, köztük mindössze 6 olajkép került akkor a
közönség elé, amelyeket – Kassák emlékei szerint – „pincéből, padlásról és egy ócska kamra sarkából” szedtek össze,
hogy méltó emléket állítsanak a két esztendővel korábban,
tragikusan fiatalon meghalt festőnek.
A 20. századi magyar művészet történetében sajnos nincs
hiány a korán derékba tört, sokat ígérően induló, de
fájdalmasan hamar véget érő alkotói pályákban. De még
ezek között is döbbenetesnek hatnak azok a számok,
amelyek Bohacsek Ede életművét jellemzik: 25 évet élt, a
dokumentumok alapján összesen 6 olajfestményéről
tudunk, amelyek közül csupán 5 vészelte át az elmúlt
egy évszázadot. A fennmaradt pasztellek, tus- és
ceruzarajzok száma alig néhány tucat – ennyi egy átlagos

Kassák választása
Kassák Lajos egész élete során meggyőződéssel vallotta,
hogy Bohacsek művészete a korai magyar avantgárd
egyik legnagyobb teljesítménye volt. 1918-ban a MA
folyóirat egyik számának címlapjára tette a Lévai házak
című rajz fényképét, sőt az évek során két képet meg is
szerzett az életműből, amelyeket mindvégig magánál
őrzött: özvegye ajándékaként kerültek végül a Magyar
Nemzeti Galériába és a pécsi Janus Pannonius Múzeum
gyűjteményébe. Az izmusok története című kultikus
kötetében egyértelművé tette, hogy a MA körül
csoportosuló művészek közül Nemes Lampérth
József, Mattis Teutsch János és Uitz Béla mellett
Bohacsek Edét tartja a legjelentősebb formátumú
alkotónak.
Saját úton
A mai Románia területén, Karánsebesen született festő
1898-ban költözött Budapestre szüleivel, ahol 1903-tól
– Tihanyi Lajos osztálytársaként – az Iparrajziskola
óráit látogatta. Innen két esztendő után az Iparművészeti
Iskolába került, kezdetben lakberendező növendékként,
majd a szobrász szakosztály hallgatójaként folytatva
tanulmányait. A tízes évek elején többször dolgozott a
Szepességben, sőt néhány hónapot Münchenben is

A MA című folyóirat 1918/3. számának címlapja
Bohacsek Ede rajzával

Bortnyik Sándor: Sárga-zöld tájkép, 1919, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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eltöltött. Az évtized elején került sor első kiállítására: 1910
novemberében a Művészházban debütált, ahol haláláig,
1915-ig szinte minden évben közönség elé került néhány
alkotása.
Bohacsek művei szinte társtalanok a magyar
festészet történetében. Az életmű két legjelentősebb
darabja, a Magyar Nemzeti Galéria egykor Kassák Lajos
hagyatékából megszerzett tájképe, és a most aukcióra
kerülő festmény a hazai avantgárd nemzetközi
rangú csúcsteljesítményei közé tartozik. A művek
egyediségét és páratlan vizuális erejét az a furcsa
paradoxon adja, hogy a népi naivitás, a mesterkéletlen,
őszinte festői nyelv és a darabos formálás tökéletes
harmóniában egyesül rajtuk a végletekig kimunkált
szerkezettel, a redukált téralakítással és a szűk regiszteren
megszólaló, precízen kiegyensúlyozott kolorittal.
Bohacsek képe olyan, mint egy gyönyörű népdal:
kevés hang, kevés szín, egyszerű ritmus, mégis egy egész
univerzum tárul fel általa és a lélek legmélyére hatol.
Hevesy Iván így foglalta össze e megdöbbentő erejű
képek legjellemzőbb vonását: „Primitívsége csak
látszólagos, a legkomplexebb és legszervezettebb
rend van kubisztikus képein.”
Párhuzamait kutatva Magyarországon csupán Nemes
Lampérth József vagy Bortnyik Sándor korai művei
merülnek fel, míg hatását Moholy-Nagy László 1919
körül, még Magyarországon készült tájképein ismerhetjük
fel. A világos geometrikus rend, a jellegzetes fény-árnyék

kezelés és a zománcosan fénylő színek azt valószínűsítik,
hogy a Bauhaus később világhírűvé váló mestere az
1917-es hagyatéki kiállításon alaposan tanulmányozta Bohacsek festményeit, így a most bemutatott
alkotást is.
„Egyszerű és primitív” – írta Bölöni György, a Nyolcak
talán legnagyobb hatású támogatója Bohacsek művészetéről a Világ című napilap hasábjain – „rafináltság nélküli,
de egzotikus, mint egy ma született Van Gogh, vagy mint
Henri Rousseau. (…) Különleges valaki ez a festő,
társtalan és igen nagy művésznek induló, sőt már nagy
művész, akinek munkáihoz már nincs semmi hozzátenni
való, csak ámulni lehet felette, hogy van, hogy volt”.
Ezt az ámulatot érzi a ma nézője is, mikor az életmű
összesen öt ismert festménye közül az egyik legkiemelkedőbb darab végre „megmozdul” és új tulajdonost keres.
Kortársak Bohacsek Ede festészetéről
„Festészetének alapja tisztán érzésekben gyökerező és
közvetlenül az érzéseken át megnyilatkozó népművészet.
Minden helyhez kötődés és etnográfiai sallang nélkül. (…)
Bohacsek fejlődésében semmi rokon ízét nem találjuk az ő
idejében divatos szecesszionista zsonglőrködésnek.
Művészete nem alkalmi produkció, hanem életforma, az
egyetlen áthidaló befelé fordult önmagától a nagy
formákban és színekben zengő mindenbe. (…)

Ha piktúrájának ez univerzális művészet felé segítő
mestereit keresnénk, színexpressziójában Grecóhoz,
romantikájában Bizánchoz, formalátásában pedig az
üvegfestő primitívekhez kellene visszamennünk.
Legfejlettebb munkái a törökbálinti tájak, tömegbekomponáltságukkal, a belső, pszichikai formák monumentalitásával és nagyszerű nyugalomba lefogottságával a finánc
Henri Rousseau körül fejlődött francia új primitívekhez
rokonulnak. Ami mégis mindenkinek elkülönbözteti tőlük,
az Bohacsek szobrászi adottsága.” (Kassák Lajos: Bevezető
Bohacsek Ede hagyatéki kiállításához. Ma, Budapest,
1918.)
„Bohacsek Ede is a MA felfedezettje volt. Finom, nagy
tehetségű művész, akinek csak parányi oeuvre-je maradt
fenn. Rövid ideig dolgozhatott, mert korán meghalt
szegényen, elhagyottan, tüdőbajban. Az ő műveit mutatta
be a MA második kiállítása: valamennyi munkát
megvették! Művészetét nehéz volna ma már rekonstruálni,
mert munkái szétszóródtak, és részben talán megsemmisültek. Két nagy és főművének tekinthető képe az én
gyűjteményemben van. Néhány rajza van Szandai Sándor
és Pán Imre grafikai gyűjteményében. A személyére
vonatkozó adatokkal kívülem ma már talán csak Szigethy
István grafikus rendelkezik, akinek közös műterme volt
vele a világháború előtt.” (Kassák Lajos: Az izmusok
története. Budapest, 1972.)
„Bohacsek mint tüdővészes viceházmester tengette életét
és úgy is halt meg Budapesten még a háború alatt.
Autodidakta volt, kinek művészetében tiszta, népies
naivitás és szlávosan odaadó áhítat nyilvánult. És ez a
nem kultivált, nem látszólagos, hanem teljesen ösztönös
kezdetlegességű művész, akárcsak a tudatos és komplikált
Czóbel, szintén síkviszonylatokban elhelyezkedő formákon
át fejezte ki érzéseit. A bonyolult lelkű entellektüell és az
egyszerű proletár érzései a romantikusan óhajtott,
illetőleg az elsődlegesen adott kezdetlegesség síkszerű
stílusában találkoztak. Mondanunk sem kell, hogy
Bohacsek naivitása az üdébb, tisztább és igazabb. Ettől
eltekintve azonban a síkszerűségre redukált téralkotáson
kívül is akadnak rokon vonások a két festő művészetében.
Czóbelhez hasonlóan Bohacsek is az estszürkületi
tónusokba tört színeket kedveli. Az ő színskálája is a
barnászöld, vörös és mélykék szín letompított árnyalatain
halad végig. Ő is a szelíd lejtésű vonalak és a kedvesen

egymáshoz bújó házak, bokrok festője, akárcsak Czóbel.
Ez a hangulat egyik-másik képén valósággal meseszerű naivitássá tisztul.

Ennyi áhítatos odaadásra csak szláv lélek képes. Bohacsek szláv
volt, ezért tudott magyar viszonyokhoz képest kivételesen
csöndes és szelíd lírikus lenni.”
(Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900–1925. Budapest, 1990. 127–129.)
A festő – Bohacsek Ede – már halott, elköltözött fiatalon és ismeretlenül, s a képeit
hagyta ránk, melyeket a Ma második kiállításán látunk.
Bohacsek szobrásznak indult, iparművészeti növendék volt, huszonhat
esztendős, amikor meghalt, s félig az iskolapadokban, mégis olyan kiforrott
ritka és kész festőtehetség, senkit sem utánzó és önmagát adó, amilyenhez a mi
viszonyaink között nem vagyunk szokva. Egyszerű és primitív, rafináltság
nélküli, de egzotikus, mint egy ma született Van Gogh, vagy mint - igaza van a
katalógus előszavának – Henri Rousseau. Tiszta rajzok adják a kiállítás javát, pasztellek
pár olajfestmény, szervesen összekapcsolódva, ugyanazzal a nagy összefoglaló erővel,
szintetikus természetnézéssel, amelyeken nincs többé széthúzás, tiszta a cél, és kész az
eredmény. Különleges valaki ez a festő, társtalan és igen nagy művésznek induló, sőt már
nagy művész, akinek munkáihoz már nincs semmi hozzátenni való, csak ámulni lehet
felette, hogy van, hogy volt, és itt termelt közöttünk.(Bölöni György: Egy festő és egy
szobrász.Világ, 1917. dec. 16. 11.)
„Bohacsek Ede – elmosódott név, eltemetve egy régi kiállítás katalógusában, két-három
érdekes, markáns vászon visszasugárzó emléke, ő maga hosszú reménytelen nyomorgásban betegen, fiatalon elpusztult művész. Gyenge nyomokból, felködlő emlékekből
görcsös erőlködéssel kutatom, válogatom ki arcát, alakját, próbálgatom, talán vissza
lehetne idézni egy barátságos tekintet, biztató kézszorítás megnyugtató, meleg ízét.
Mert keveselljük azt a néhány bátorító sort, amely annak idején egy kollektív kiállítás
tömegméltatásában róla íródott. Sietünk, sokszor futunk a dolgok mellett és e
loholásban, magunk terhének cipelése közepette nem állunk meg, szemtől szembe
mindenkivel. Most már megállunk előtte hosszan, szeretettel, de mit ér ez. Elkéstünk
minden dicsérettel, a lezárt pálya többé nem emelkedik, nem süllyed, számára minden
mindegy. Szent remeték ügyefogyott naivitásával élt e földön bús magánosságban.
Minden ami zavaros, zilált és komplikált, az ő szemében átlátszó módon, szinte
gyermekesen egyszerűvé simult. A világnak a meghatódás, határtalan szeretet
melegében megfürdetett, salaktól, véletlenektől megtisztult képét, sugárzó vízióit
zökkenés nélkül realizálni tudta. Gyerekfejjel, kevés tapasztalattal, bevégzett kész
művész volt. Mintha munkában eltöltött hosszú évtizedek álltak volna mögötte.
Bevégzett kész mûvész volt, ámde nem a külsőségekre építő festők mesteremberkészsége ötlik fel műveiben, hanem a látásnak, a festői érzésnek maradék
nélkül való kivetítése, a mélyből jövő nyilván öntudatlanul magában hordott és
ugyancsak öntudatlanul kivirágzott kifejezési készség. Részletekre, mellékes
mozzanatokra alig vetett ügyet. Összefoglalt, nagy egységekbe kovácsolt tömegek
uralkodnak vásznain. Kevés színnel támasztotta alá kompozícióit. Sötét, feketébe
boruló kék, nedves mély zöld az alapszínei.
Üvegre festett Mária-képekre emlékezünk. Az arc, a kéz egyetlen színfolt, a ruha redői
párhuzamos vonalakban futnak át a testen. E primitív munkák inspirálták Bohacsek Edét,
még tájképein is visszatér a szerkezeti elemeknek e Mária-képekre emlékeztető
hangsúlyozása. Az eleven ember jelenvalósága, mozgása, csak alárendelt jelentőségben
kap szerepet Bohacsek képeiben. Modellre, hosszas tanulásra nem tellett, le kellett
mondania arról, hogy az emberi test szerkezetét, anyagát, mozgását úgy megismerhesse,
hogy műveibe illeszthesse. Képein vissza-visszatér két hajladozó, ritmikusan elágazó test,
de sohasem lépi át a dekoratív jelentőség határait.
Szerencsésebb körülmények között, ha az érvényesülésnek útjait elzáró akadályok
leküzdésére alkalom, idő adódik, skálája biztosan szélesebb, gazdagabb lett volna.

Bohacsek Ede képeinek reprodukciói Kállai Ernő Új magyar piktúra
című könyvében

Ami az érzések tisztaságát, mélységét illeti, az máris a legtökéletesebb harmóniában ömlött szét munkáin.
(Bálint Aladár: Bohacsek Ede képei, Pátzay Pál szobrai. A „Ma” második kiállítása.
Nyugat, 1918/1.)
Molnos Péter
Bohacsek Ede: Mária taníttatása, 1913, magántulajdon
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118 Ősi László (1947-)

119 Monostori Moller Pál (1894-1978)

Finompassz (A splendid lob), 2017
A Splendid Lob, 2017

Kilovaglás a Bois de Boulogne-ba (Párizs)
Riding-Out in the Bois de Boulogne (Paris)

50x55 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Ősi 17

41x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Moller Pál

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 380 000- 500 000 Ft
Estimated price: 1 226 - 1 613 EUR

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR

n

256

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

257

120 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Pesti kertvendéglő
garden Restaurant
65x49 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR
Becsérték: 600 000- 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR

Vaszkó Ödön: Budai vendéglő,
1933, magántulajdon

121 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Lovaskocsi, lámpafény, 1930-as évek
Horse Carriage, 1930s
53x63 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR
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122 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Koratavasz a Tátrában
Early Spring in the High-Tatras
34x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegző, valamint Új idők raglapja
Kikiáltási ár:2 800 000 Ft / 9 032 EUR
Becsérték: 3 400 000- 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 968 - 15 484 EUR

Mednyánszky László báró gorodistyei szállásán rajzol, 1916
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123 Bojár Iván (1924-1995)
n

Játékos komplexitás
Playful Complexity
32,5x25 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR
Becsérték: 160 000- 300 000 Ft
Estimated price: 516 - 968 EUR

262

Kieselbach galéria

A FORRÁS KERESŐI

EGY LÁTHATATLAN PÁLYA

„Nem sodródunk az árral, a parton állunk, de mint a
bámészkodók, vészjeleket adunk le, ha látjuk a veszedelem
közeledtét. Nemegyszer szemünkre vetik, hogy félrevonulunk a napi küzdelmektől, holott mi természetünknél
fogva semmiből sem tudunk kimaradni. Nincs olyan dolga
és jelensége a világnak, ami ki nem váltaná belőlünk a
boldogság mosolyát, vagy a bánat könnyeit, bárha igaz,
sohasem a felszín tükröződik bennünk: a látszat okait s a
törvények forrását keressük. […] Legigazabb hivatásunk,
hogy felfedjük a rejtett összefüggéseket és nevén
nevezzük az eddig ismeretlent” – írta Kassák Lajos az
Alkotás című modern művészeti folyóirat programadó
cikkében 1947-ben. A második világháború és a fordulat
évei közötti pár termékeny esztendő modern művészi
kisugárzásával és később szárbaszökő terméseivel még a
mai kutatás sincs tisztában. Pedig páratlan kincseket
rejteget még ez a korszak.

A 20. századi vérzivataros magyar történelem, a maga 180
fokos ideológiai fordulataival túl sok érzékeny és
tehetséges szellem életművét tette láthatatlanná. Közülük
való Bojár Iván, aki se teoretikusként, se művészként nem
kapta meg a neki járó elismerést eddig. Újlipótvárosi
értelmiségi család sarjaként – atyai kívánságra – érettségi
után közgazdaságtant hallgatott, de a történelem
közbeszólt: alig tudott megszökni a munkaszolgálat során
rá váró halál elől. A második világháború végéig Veér
István álnéven bujkált, majd 1945-ben végre elkezdhette
művészettörténeti tanulmányait a bölcsészkaron a szakma
két világháború közötti fő tekintélye, Gerevich Tibor
pártfogoltjaként, de doktori értekezését már nem
fejezhette be a kommunista kultúrpolitikai fordulatot
követően.

ELMÉLET ÉS GYARKOLAT

A TERMÉSZET REJTETT ARCAI

Bojárt nemcsak az elmélet érdekelte, zenei tanulmányokat
folytatott a Konzervatóriumban, verseket írt, miközben a
család erős képzőművészeti irányultsága miatt kiválóan
megtanult rajzolni és festeni. Etalonját a modern franciás
igazodású Európai Iskola jelentette. A sötét 50-es években
se művészettörténészként, se képzőművészként nem
találhatta meg a helyét, így régészeti ásatásokon
dolgozott segédmunkásként, majd vidéki színházakban
talált állást díszlettervezőként. A 60-as években az
Iparművészeti Főiskola díszlettervezői szakán, illetve a
Népművelési Intézetben tanított, a későbbiekben
művészeti szerkesztőként és műkritikusként vált ismertté.

Bojár Iván 1967-ben kiállításon mutatta be az előző két
évtizedben készített festményeit és grafikáit. De a ‚60-as
évek pezsgő szellemi légköre után ismét visszaszorult a
műterem csöndes magányába. Kiforrott festői világa a 20.
század közepi francia szürrealizmus absztrakt törekvéseihez állt közel. A szerkezetes, kubisztikus ábrázolásmódtól
jutott el ehhez a biomorf és geometrikus formákat
vegyítő, non-figuratív stílusig, amelynek szellemi
rokonságát a Kállai Ernő-féle bioromantika jelenti, illetve
olyan kiváló absztrakt művészek, mint Martyn Ferenc,
Lossonczy Tamás vagy Gyarmathy Tihamér. Bojár
mozgalmas, megfolyó, szerves mikrooragnizmusként
szétterjedő formaszövevényei a természet mikroszkopikus,
mégis univerzális, rejtett arcának a tükörképei. Nem
véletlen kevert beléjük sokszor – Réth Alfrédhoz hasonlóan
– kerámiatöredékeket, zománcozott mozaikszemeket vagy
akár műgyantát. Egy különleges, felfedezésre váró
absztrakt életmű a 20. század derekáról.

124 Bojár Iván (1924-1995)
n

Játékos felfelé áramlás (Víz alatti világ)
Playful Streaming Upwards (Underwater World)
55,5x45,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-boards
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR
Becsérték: 160 000- 300 000 Ft
Estimated price: 516 - 968 EUR
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125 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Piaci forgatag (Gyümölcspiac), 1930-as évek
Market Scene (Fruit Market), 1930s
64,5x88 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 355 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 581 - 38 710 EUR

Batthyán Gyula: Spanyol táncosnők, 1934 körül, magántulajdon
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126 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Női hátakt, 1911 körül
Back Nude, c. 1911
46x29,5 cm
lavírozott tus, papír | Indian Ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MÖ
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 290 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 871 EUR
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KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szín, fény, ragyogás. Márffy Ödön (1878-1959) gyűjteményes kiállítása,
2010. április. 2. - augusztus. 1.,
KOGART Ház, Budapest
- A Nyolcak. Centenáriumi kiállítás. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010. december 10.
– 2011. május 1.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Die Acht, Der Akt, Bécs, 2012., kat. 76.

127 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Álló női akt, 1907 körül
female Nude Standing, c. 1927
45x35,5 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 419 EUR
Becsérték: 650 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 097 - 4 194 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Magyar Nemzeti Galéria „Magyar Vadak/Matisse
et les Fauves Hongrois, 1904-1914”
2006. 03.17-08.20.
- Die Acht, Der Akt, Collegium Hungaricum, Bécs,
2012. szeptember 27-december 14.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Magyar vadak Párizstól Nagybányáig,
Magyar Nemzeti Galéria, 2006. kat. 117.
- Die Acht, Der Akt, Bécs, 2012., kat. 59
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128 Faragó Endre (1901-1943 körül)
n

Lámpafényben, 1931 körül
In Lamp Light, c. 1931
100x80 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: Városligeti mulatság, 1931 körül, magántulajdon
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129 Mágori Varga Béla (1897-1998)

130 Pap Géza (1883-?)

Női akt vörösben, 1940 körül
Female Nude in Red, c. 1940

Városrészlet vörös háztetőkkel (Tabán)
Town with Red Roofs (Tabán)

99x85,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezvea hátoldalon | Signed reverse: Varga Béla

70x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pap Géza

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 354 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 419 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 387 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 16 129 EUR

n

n

Jelen képünk hátoldala
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131 Kmetty János (1889-1975)
n

Nagybánya, 1920-as évek eleje
Nagybánya, early 1920s
60,5x80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 613 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 32 258 EUR
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132 Kern Hermann (1839-1912)

133 Böhm Pál (1839-1905)

Olvasó férfi, 1903
Man Reading 1903

Halászok
Fishermen

31x47,5 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve középen lent | Signed right centre: Kern H 1903

24,5x37,5 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: fest. Böhm Pál München

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 839 EUR

Kikiáltási ár: 640 000 Ft / 2 065 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 871 EUR

n
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134 Csók István (1865-1961)
n

Havas háztetők (Kilátás a műteremablakból), 1910
Snowy Roofs (View from the Studio), 1910
61x49,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I BP 1910
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 032 - 12 903 EUR

Az 1910-es év sok szempontból fordulópontot jelentett
Csók István életében. Bár jómódú molnárcsaládból
származott, „öröklött pénzecskéje” ekkorra elfogyott, és
kénytelen volt megbarátkozni a pénzkeresés, a piacra
festés gondolatával, mely kevésbé taszította, mint annak
lehetősége, hogy pénz hiányában nem tud majd festeni.
A párizsi művészéletet megelégelve és magyar impulzusok
után vágyakozva ugyanebben az évben költözött haza
feleségével és egy éves kislányával, Züzüvel Budapestre, a
Népszínház utca 17-es szám alá. Oda, „ahol nincs ugyan
Páris, de magyarok laknak, a hol marják egymást az
emberek, ahol sokszor legtöbbször, nincsen becsülete a
való érdemnek, – de az én vérem, de az én népem!” – írta
1910. februárban kelt levelében barátjának, Lázár Bélának.
Még tűzben égett a magyaros témát feldolgozó Tulipános
láda sikerétől, és már az első pillanatban tudta: ezzel a
képpel új korszak kezdődött, s vele képes lesz legyűrni
átkos müncheni örökségét, mely 1910 körül már oly’
terhesnek tűnt fel a szemében.

Csók 1887-től rendszeres látogatója, sőt lakója volt
Párizsnak, ahol először a szimbolizmus és Bastien-Lepage,
majd kicsivel később, gátlásait leküzdve az impresszionisták és a Nabis kötötték le figyelmét. „Bizony, évekig
tartott, míg lemúlt szememről a hályog, mely megakadályozta tisztánlátásomat, míg felismertem az ifjú
művészgárda, Matisse, Maurice Denis, Van Dongen,
Vlaminck, Derain törekvéseit, akik a legmagasabbat a
művészetben, önmagukat adták”. Csók nem szeretett
volna behódolni egyik új irányzatnak sem, és nem is volt
az a Perlrott-féle örök kísérletező, ám az új század első
évtizedében született alkotások – különösen a későbbiek,
beleértve a Vámpírokat és a Nirvánát is – már a stilizált
dekorativitás jegyeit hordozzák magukon.

található halványsárga bérház körvonalazódik, és
lényegében a 19-es szám belső udvarára látunk rá.
Csók festői technikája meglehetősen pasztózus; az
egybefüggő színfoltokkal és éles sötétbarna-fehér
kontrasztokkal a festmény matisse-i energiát sugároz.
Néhol felvillan egy-egy tarka színfolt a ház kéményeinek
és spalettáinak formájában, ami megtöri a sárgásbarna
kolorit téli egyhangúságát. A festő a madártávlat
eltúlzásával a vászon kétdimenziós mivoltát hangsúlyozza
és megbontja Alberti perspektíváját. Ezzel saját határait is
feszegeti, hiszen ez a térszerkesztési mód már a
szentendrei művésztelep alkotóinak feszes kompozíciót
vetíti elő.
Pap Eszter

Csók ezt a jelleget magától értetődően vitte át a 10-es
évek elejére, így a költözés után készült Havas háztetőkre
is, mely a Népszínház utcai lakásból nyújt kitekintést. Bár a
városkép azóta jócskán megváltozott, a háttérben
valószínűleg a Népszínház és a Tolnai Lajos utca sarkán

Csók István: Tél a tavaszban, 1913, Magyar Nemzeti Galéria
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135 Rippl-Rónai József (1861-1927)

136 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Palántázók
Planters

Mozgósítás (Franciaország), 1914
Deployment, (France), 1914

25x33,5 cm
Színezett litográfia | Coloured lithography
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai

61x49,5 cm
Akvarell, diópác, papír | Watercolour, walnut stain on paper
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Rónai 1914 Macon

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 452 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 225 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 161 EUR

Rippl-Rónai József: Menetelő francia katonák, 1914,
Musee d’Orsay, Párizs
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137 Freytag Zoltán (1901-1983)
n

Kilátás a házak közül (A piros vízgyűrű), 1930 kürül
View Between the Houses , c. 1930
80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Freytag
Hátoldalon | Reverse: Szinyei Társaság kiállítási címkéje
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 22 580 EUR

METAFIZIKUS VIHAR

ELFELEDETT ÉLETMŰ

SZENTENDREI UDVAR

Fenyegetően viharos, acélkék égbolt – mintha közeledne a
nyári zápor, olyan sötét árnyak vetülnek a csendesen
hömpölygő folyó lusta zöld víztömegére és a túlparton
sorakozó fák lombjára. A közvetlenül előttünk magasodó
két ház sárga falát viszont még a nyári nap meleg fénye
világítja meg. A modern geometrikus idommá egyszerűsített kerítésen rés nyílik, belátunk a házak közötti udvarba,
el a balra emelkedő meredek lépcsőfokok és a jobbra álló
piros vízgyűjtő dézsa között, egészen a folyópartig. A
különös fényhatások emelkedett hangulatot teremtenek,
mintha az olasz metafizikus festészet éterien hűvös,
mélyértelmű geometriájában járnánk – de egy magyar
folyóparton.

A 20. századi magyar festészet egyik elfeledett mesterének
érett remekműve kerül most kalapács alá. Freytag Zoltán a
20-as években tanult Grazban, Bécsben, Berlinben,
Münchenben, végül Párizsban, a Colarossi és a Grande
Chaumière magánakadémián. A németes új tárgyilagosság
szellemét és az olasz pittura metafisica kontemplatív
tájfestészetét szívta magába. Tagja volt a KUT-nak,
rendszeresen kiállított a 30-as évekbeli Nemzeti
Szalonban. Megfordult a régi szentendrei művésztelepen
(itt született a Nemzeti Galériában őrzött „Szentendrei
részlet” című, 1930-as műve), de a Szőnyi körül formálódó
zebegényi kolónia körében is. 1933-ban tanulmányutat
tett Görögországban, aminek hatása a Molnár C. Pált idéző
novecentós tengeri látképein is visszaköszön. Hagyatékának jelentős része a 80-as években a pécsi Janus
Pannonius Múzeumba került.

A felhőkarcolók és acélhidak konstruktivista metropolisza
nem tudott meggyökeresedni a két világháború közötti
magyar festészetben, hiszen a hazai városok léptéke más
volt. A historizáló Budapest ötemeletes modern házaival,
domboldalaival, kávéházaival és karcsú hídjaival más
ritmust kínált. Erre érzett rá a 20-as, 30-as évek jó pár
festője, akik meglátták azt a különös csendet,
a metafizikus piktúra finoman nosztalgikus, modern
magányát az épületek között, Bortnyik „Zöld szamár”jának holdfényes estjétől, Vaszkó Ödön esti kockaházán
keresztül, Kontuly Béla kihalt téli csendjéig. Erre a modern
városi látványra válaszoltak a szentendrei művészek,
falusias léptékben és vidám koloritban, Paizs-Goebel Jenő,
Modok Mária, Vörös Géza vagy Ilosvai Varga István
tolmácsolásában. Ebben az művészettörténeti összefüggésrendszer jelölhetjük ki Freytag szentendrei „Udvar”ának méltó helyét.

Freytag Zoltán: Utcarészlet (Szentendrei
részlet), 1930, Magyar Nemzeti Galéria
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Kontuly Béla: Tiberis (Ponte Sisto), 1930 körül,
magántulajdon

Vajda Lajos: Esti fények, 1920-as évek második fele,
Ferenczy Múzeum, Szentendre

138 Scheiber Hugó (1873-1950)

139 Ámos Imre (1907-1944)

Könyvtárszobában (A kék nyakkendő), 1941
In the Library (The Blue Tie), 1941

Zsidó ünnepek, 1940
(Ámos Imre 14 eredeti metszete, 3. számú példány)
Jewish Feasts, 1940 (14 original linocuts by Imre Ámos)

n

62,5x43,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on papre
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H 1941
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 483 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 871 EUR

n

35 x 28 cm
Linómetszet, papír | Linocut on paper
Jelezve laponként | Signed on each sheet
A címlapon dedikáció: Naményi Ernő Úrnak a szép és értékes
bevezetésért. Őszinte tisztelettel Ámos Imre Bpest 1940 IV 12
A 14 lap együttes kikiáltási ára: 750 000 Ft / 2 419 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 7 097 EUR
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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

Kieselbach galéria

283

140 Bálint Endre (1914-1986)
n

Ábrák csonttal
Picture with Bone
13x58,5 cm
Vegyes technika, fa | Mixed media on board
Jelezve a hátoldalon | Signed reverse: Bálint
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 9 677 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Román József gyűjteményében

„Nem kell megtagadnom színeim sötétjeit, rólam árulkodnak és
virrasztásomról, a fehérek és okkerek eltűnte okozta gyászomról....”

„A szomorúság volt lelki alapanyagom és az is lehet, hogy a groteszk
humor volt az ellenpontozója egy hosszú távon nehezen elviselhető
szomorúságnak.”
Bálnt Endre
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141 Fried Pál (1893-1976)

142 Molnár C Pál (1894-1981)

Fiatal szépség kapapban, fátyolban, 1940 körül
Young Veauty in a Hat and Veil, c. 1940

A vörös korlát
The Red Balustrade

70x50 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Fried Pál

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 967 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 8 387 EUR

n
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143 Kádár Béla (1877-1956)
n

Szerelmi jelenet, 1925 körül
Love Scene, c. 1925
25x31 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 451 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 14 516 EUR
IRODALOM | bibliography
- Gergely Mariann: Kádár Béla (1877–1956).
Melankolikus utazás. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.

MAGYAR CHAGALL
Kádár a hosszúra nyúlt pályakezdése után a ‚20-as évek elején talált rá saját
formanyelvérre, először az 1921-es bécsi csatangolás (és kiállítás Max Hevesi
galériájában), majd a berlini állandó jelenlét (kiállítások a Der Sturmnál)
inspirációs hatásának köszönhetően. A modern német festészet első számú
fellegvára, a legendás Herwarth Walden által vezetett Der Sturm galéria
rendszeresen bemutatta műveit, elindítva a világhír felé. Az értő nemzetközi
közönség sokra tartotta folklorisztikus ihletettségű figurális képeinek motívumvilágát és dallamos dekorativitással társított expresszív stílusát, „magyar
Chagall”-ként ünnepelve.
NAGYVÁROSI DANDY
Walden Csábítás című népi kompozícióját a Der Sturm 1924-es első számában
színes reprodukcióként közölte.
A stilizált növényi mintákkal díszített ünnepi öltözékben ábrázolt menyasszony és
vőlegény szerelmes egységbe olvad össze egy tehén hátán, a falusi házsor alatt.
Ehhez hasonlít a most kalapács alá kerülő mű, amelyen Kádár egy szerelmi
jelenetet ábrázol az expresszíven átírt épületek és a pettyes-mintás mustrák
díszletei között. Az ablakban ülő nőalak kívánkozó szemmel hívogatja a nyalka,
cilinderes dandyt. Kádár a ‚20-as évek első felében számos képet festett vidéki
környezetbe helyezett szerelmes pillanatokról, a lóhátról vágyakozó bajszos
férfitől kezdve (Vágyakozás, 1924, Magyar Nemzeti Galéria), a kucsmás epekedőn
keresztül (Udvarlás, 1925 k.), a frontról visszaérkező piros egyenruhás katonáig
(Viszontlátás, 1924). Az itt látható képen viszont egy elegánsan öltözködő,
nagyvárosi dandy játssza a csábító szerepét egy szimbolikus fehér macska
társaságában.

Kádár Béla: Vágyakozás,1925 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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144 Dési Huber István (1895-1944)
n

Vasmunkás, 1932
Iron Worker, 1932
100x69,5 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Dési Huber 932
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 516 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Ernst Múzeum, 1932. április (Budapest)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Mangáné Heil Olga: Dési Huber István.
Budapest: Corvina, 1982. 33.
- Dési Huber Istvánné: Dési Huber István,
Budapest, 1964. 30. kép

Monográfusa, Mangáné Heil Olga rávilágít, hogy Dési
Huber István munkás-ábrázolásai a festő valóságos
„hitvallásai”, szociális érzékenységének tanúságtevői.
Közismert tény, hogy a művész 12 éves korától önmaga
kereste a kenyerét, azonban – felesége szavaival élve –
„széles, hosszúujjú munkáskezei (nagyon büszke volt rá,
hogy kezei munkáskezek!) mindig tiszták voltak, arca
mindig napbarnított”.

Dési Huber István: Vasmunkás, 1931,
Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa, Budapest
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A művészetelmélet iránt egész életében lelkesedő Dési
Huber időről időre képezte magát, és a kezdeti szocialista
eszmék az évek során a nemzetközi szakirodalom, Alois
Riegl, Gottfried Semper, Theodor Lipps és Wilhelm
Worringer írásainak pontos, elemző ismeretével
párosultak, melyet szívesen adott tovább a fiatalabb
generáció munkásifjainak.
Ami a művész alkotói nyelvezetét illeti, a kritikusok már az
1927-es, Torinóban megrendezett rézkarckiállítás
alkalmával felfedezték Dési Huber eredendően expresszív,
de mindenkor belső igazságot kereső természetét.
Művészetének végső célját az élet mind teljesebb
előállításában látták, annak minden „valóságában és
melegségében, szenvedéseivel és örömeivel, nyomorúságával és munkájával”.
A Vasmunkás mintegy öt évvel ezután, egy olyan alkotói
korszak derekán született, amikor Dési Huber a kubizmus
gleizes-i elméletének csodálatából felocsúdva kezdte
felfedezni a kubizmus, és általában véve az izmusok
elégtelenségét, gyakorlatba való átültetésük korlátait.
Alapvetésként egyetértett a kubisták nézetével, miszerint
nem szabad engedni a puszta önkifejezés csábításának,
mely súlytalanná, túlzottan szubjektívvé teszi a végső
alkotást. Ugyanakkor, ahogy azt A magyar képzőművészet
új szakasza című cikkében közreadja: az üres
csendéletiségen, mely a tiszta forma öncélúságába
torkollott, túl kell lépni, és a modern piktúrának ismét az
emberrel kell foglalkoznia – de nem a „felmagasztalt”, nem
a „természeti”, hanem a tisztán „társadalmi” emberrel!

Dési Huber István Olvasó munkás, 1932, Savaria Megyei
Hatókörű Városi Múzeum, Szombathelyi Képtár

„Van Gogh-nál, Cézanne-nál egy pillanatra feltűnt a világ
új képe, mint egy vízió, csupa sejtelem és mégis egyszerű,
értelmes: a szemlélet tüzében izzó ősmatéria” – írja a
művész másutt, A festői módszer kérdése című írásában.
Dési Hubernél a világ létezőinek cézanne-i, titkos hálóját a
társadalmi kontextus adja meg, mégpedig a szociális
érzékenység, az „emberarcúság” formájában, melynek a
Vasmunkás jeles példája.
A szinte önarcképként is értelmezhető munkásportré a
kubizmus geometriai formáiból és Cézanne szintetikus
látásmódjából táplálkozik, ugyanakkor benne van Dési
Huber művészi lényeglátása és végtelen humanizmusa,
mellyel ábrázolt témái felé fordult. A Vasmunkás ritka
darabja azoknak a Dési Huber alkotásoknak, melyek
majdnem egészalakos formában mutatják meg az embert
magát, annak szimbolikusan vett, állandó munkaeszközeivel: a kalapáccsal és az üllővel. Mindeközben a nagy,
síkszerű felületek robosztus dekorativitást adnak a
kompozíciónak, melyet a háttér absztraktba hajló, csupán
jelzésszerűen felhordott alakzatai fokoznak.
A Vasmunkás tehát egy csattanós válasz Fóti János
szavaira, aki egy korábbi kiállítás alkalmával a száraz
teoretizmus vádjával illette Dési Hubert. Itt, ezen a ponton
már az ember-tömeg, a tér és az idő hármasságának
balansza a tét, és ahogy Lázár Béla méltatja az eddig elért
eredményeket egy 1932-es, Ernst Múzeumos csoportos
kiállítás kapcsán: „Dési Huber is egyike azoknak, kiknek az
új formanyelv nem öncél, csak eszköz elgondolásainak
érzéki megfogalmazására […] minden korban a világ új
költőre, új filozófusra, új művészre látszik várakozni. Így
volt ez a mi ifjúságunk idején is. Így van ez mai is. Dési
Huber előtt ott áll a jövő…”.
Pap Eszter

August Sander: Korunk arca széria, 1929
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145 Egy villa üvegablakai, XX. század első harmada
(Róth Miksa műhelye?)
Glass Windows of a Villa, early 20th Century
(Miksa Róth’s Studio)
n

A 10 darab ablak együttes kikiáltási ára: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR
Becsérték: 3 500 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 17 741 EUR

72,5x52,5 cm
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95,5x72,5 cm

95,5x72,5 cm
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146 Korniss Dezső (1908-1984)

147 Anna Margit (1913-1991)

Szentendre, 1935 körül
Szentendre, c. 1935

Zöld fej (Tekintet), 1950
Green Head, 1950

n

22x27 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 6 451 EUR
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n

24,5x17,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Anna Margit 1950
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 550 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 774 - 2 903 EUR
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148 Mattioni Eszter (1902-1993)

149 Scheiber Hugó (1873-1950)

Emlékezés, 1930-as évek
Memory, 1930s

Fiatal lány piros ruhában, 1930-as évek
Young Girl in a Red Dress, 1930s

90x70 cm
Tempera, falemez | Tempera on board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattioni

54x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve lent középen| Signed lower centre: Scheiber H

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 548 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 419 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 226 EUR

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

Szőke nő fátyollal
Blonde Woman with a Veil
42x32,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 25 806 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 29 032 - 38 710 EUR
Szerepelt a BÁV 41. aukcióján, 1976. december
REPRODUKÁLVA | reproduced
- dr. Lázár Béla: A Bezkói Bíró Henrik gyűjtemény. Budapest,

1937. XlI. Tábla

„Ahhoz, hogy egy asszony >parisienne< legyen, hátra van még ezer fontos kellék, elsősorban az a hagyományos s oly sokat emlegetett >sikk<...” /A Társaság, 1926/I., 12./
„Az asszony fontos problémája: Londonban a sport, Párizsban a szerelem, Berlinben a cocain – és Pesten a divat” /Báró Madarassy-Beck Zsuzsanna Mária, I. Színházi Élet, 1925/52., 226./
„A drága kis pesti nő lázasan cicomázza magát már reggel kilenckor, hogy aztán délben tizenkét órakor mennyei tünemény gyanánt lebegjen fel s alá a Ritztől a Petőfi-térig és vissza, vagy
utolérhetetlen graciözitással ereszkedjen le egy friss Buchwald-székbe, ahol egymás fölé rakván klasszikusan ívelt lábacskáit, röpke fejbiccentéssel fogadja hódolói alázatos, s egyben sóvár
köszönéseit.” /Színházi Élet, 1925/15., 114./
„A budapesti asszonyok azok, akik legkevesebb pénzzel legjobban öltözködnek. Isten tudja, hogy mióta ránkszakadt ez a >nem olyan időket élünk< korszak, a tű-pénz majdnem naponta
összébb zsugorodik, de az idegen, aki végigmegy Budapest utcáin, ebből nem vesz észre semmit, csak azt látja és mondja: >Ejnye, mennyi jól öltözött nő!<” /Öltözködés és divat, a Pesti
Napló különkiadása a 30-as évek elején/
„A gyűjtő megöregedhetik, de a gyűjteményének örökké fiatalnak kell maradnia” /Beczkói Bíró Henrik a 70. születésnapján/

A PESTI NŐ
Rippl-Rónai érett pasztelljén elegáns, szőke szépség
profilját látjuk kirajzolódni – nem nehéz elképzelni, miért
is akadhatott meg a már idősödő mester tekintete a
franciás, sálgalléros kabátot viselő fiatal nőn. Mint
közismert, Rippl-Rónai csendes kávéházi délutánokon,
vojőr módjára választotta ki modelljeit a jelen lévő hölgyek
közül. Bár a művész gauguini színpalettájával és kukoricás
képeinek egyedi formavilágával írta be magát a magyar
művészettörténetbe, különös vonzódást figyelhetünk meg
nála a filigrán női sziluettek, csinos állak, szép ívű, kecses
homlokok iránt.
A Szőke nő fátyollal modelljének finom arcélét tovább
lágyítja Rippl-Rónai erőteljes kontúrjainak feloldódása,
intuitív pasztelltechnikájának kikristályosodása. A korai
korszakra jellemző dekoratív, ugyanakkor tömeget

hangsúlyozó elválasztó vonalak, melyeket például a
Patakiné arcképén (1892) is láthatunk, ekkorra eltűnnek, és
a belefeldkezett koncentráció a pillanat frissességében
oldódik fel – ez adja a Szőke nő fátyollal már-már
gyermeki báját, könnyed hangvételét.
A lány ondolált szalmahajának vonalát alig látható fátyol
követi, és arcát szinte teljesen felfedi az akkor kimondottan újhullámos barett sapka, melyet később Jobyna
Ralston és Marlene Dietrich tettek halhatatlanná. A kalap,
mint arról a korabeli divatlapok és női irodalom beszámol,
elengedhetetlen kelléke volt a korszak női outfitjének.
Szinte nap mint nap új darabokat dobtak piacra
alternatívát nyújtva ezzel a ruhatárukat frissíteni vágyó
hölgyeknek. Az öltözék megkoronázása az idei kalap, mely
nélkül egy valamirevaló nő ki sem lépett az utcára − legyen az bár nagyvilági canotier (egyenes karimájú kerek
kalap), divatos cloche (harangalakú kalap) vagy lezser

béret (művészsapka). Mivel a kalap „néha kétheteként is
kapja magát és változik egyet”; a tavalyi táskát, cipőt,
kesztyűt felveheti a pesti nő, de a kalapot soha.
A KÉNYES ÍZLÉSŰ MŰGYŰJTŐ
A Szőke nő fátyollal divatos kis szőkéje egykor Beczkói
Bíró Henrik gyűjteményét gazdagította, annak egyik
legszebb Rippl-Rónaijaiként. Beczkói Bíró a magyar
„kolorisztikus naturalizmus” rendíthetetlen csodálója és
lojális vásárolója volt, és különösen kedvelte Rippl-Rónai
érett pasztellrajzait, melyeket a művész keserves
„magaviaskodásainak” végső konklúziójaként értékelt.
Lázár Béla a Beczkói Bíró gyűjteményről írt katalógusában,
mely egyike az első és második világháború közötti
műgyűjtés fontos kordokumentumainak, Rippl-Rónai
pasztellrajzait a rokokó mestereinek finomságához
hasonlította, ahol a „megtört tónusok olyan gyöngéd
harmóniában egyesülnek, mintha a rokokó valamelyik
nagy mestere, La Tour például, kölcsönadta volna
Rippl-Rónainak a szemét”. A Szőke nő fátyollal című
képen – mondja Lázár – „a fátyolos szőke haj és a rubensi
karnáció zengzete kap meg bennünket”.
És hogy Beczkói Bírónak mi tetszhetett meg benne? Talán
ugyanaz, mint Rippl-Rónainak: a színtiszta nő azzal a
bizonyos kis francia je ne sais quoi-val.
Pap Eszter

Rippl-Rónai József: Cléo de Mérode
rokona, 1901, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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Marlene Dietrich barett sapkában,
1930-as évek

D’Almeida bárónő Caroline Reboux
tervezte kalapban, 1932
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151 Vén Emil (1902-1984)

152 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Csendélet
Still-Life

Napraforgós csendélet
Still-Life with Sunflower

55x65 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vén

100x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 1 580 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 419 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 7 097 EUR

n
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153 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Kilátás a nagybányai műteremből
View from the Studio in Nagybánya
90x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ziffer Sándor
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 968 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 58 065 EUR

IRODALOM | bibliography
- Borghida István: Ziffer Sándor. Kriterion, Bukarest, 1980

KINT ÉS BENT

NAGYBÁNYAI OTTHON

BŐVÜLŐ ÉLETMŰ

Az ablakon túli napsütéssel szemben árnyékos félhomályba burkolózó jelenet. Egy éles profilú ülő macska figyeli
– szoborrá merevedve – a párkányon álló muskátlis
virágcserepeket. A virágok tükröződnek a nyitott
ablakszárny üveglapján, megsokszorozva a síkokat. Ziffer a
zárt kompozíción egymásra helyezett könyvtáblákkal
teremt rafinált térbeli játékot. A színes kötetek átvezetnek
a cézanne-i, fenséges tömörséggel megfogalmazott
asztalhoz. A mély kékekben zengő, nehéz asztalterítőn egy
tálkában négy alma, illetve a jó pár Ziffer-csendéletről
ismerős szögletes peremű vizespohár és üvegkancsó áll. A
sötétkék tónusokban fürdő enteriőrön túl derűs
nagybányai plein airben tündököl a Zadar-part.

Ahogy a Trianoni döntés értelmében a „magyar Barbizon”
az országhatáron kívülre került, a festők már nemcsak a
napsütötte templomtornyokat és a zöldellő dombokat
keresték, hanem befelé tekintve szemrevételezték szűk
környezetüket. Ziffer Sándor – aki gyerekkori betegsége
miatt sánta és csaknem siket volt – sokat időzött a lakás
zárt univerzumában. A 20-as, 30-as években festett
képeiről jól ismerjük nagybányai otthonát: a süppedős
öreg karosszékeket, a komor cserépkályhát, a nyikorgó
padlót borító rongyszőnyeget, a fagerendáról lelógó
üvegburás petróleumlámpát, a vidéki kispolgárság számos
rekvizitumát, a barokk stílbútoroktól a porceláncicákig.

Ziffer Sándor csak egy nyarat akart Nagybányán tölteni,
de végül egész életében ott ragadt. „Egérfogóba jöttem
ide” – mondta később keserű gúnnyal. Kicsattanóan eleven
koloritja, teli színfoltokkal operáló festészete a neós
forradalom közepére repítette. A rendszerváltásig néhány
múzeumi főművön kívül alig ismerhette munkásságát a
hazai közönség, gazdag életműve Romániában forgott
közkézen. Azóta sorra kerülnek elő kiérlelt, expresszívfauve-os hangon megszólaló, izgalmasan komponált
művei a műkereskedelembe. A most kalapács alá kerülő
csendélet is ezt a sort gyarapítja.

Bastet istennő ( a Napisten és a fáraó védelmezője)
szobra, British Múzeum
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154 Markó András (1824-1895)
n

Itáliai táj, 1870
Italian Landscape, 1870
75x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: And Markó 1870
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 17 742 EUR

Markó András: Apuai Alpok, Palazzo di Brera, Milano
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155 Bene Géza (1900-1960)

156 Kernstok Károly (1873-1940)

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

Szép Heléna elrablása
The Rape of Helen

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bene G

47x58,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: KK

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 581 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 290 EUR
Becsérték: 500 000 - 850 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 419 EUR

n
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157 Boromisza Tibor (1880-1960)
n

Piros muskátlis csendélet, 1908
Still-Life with Red Geranium, 1908
65x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Boromisza Tibor Zenta 1908
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 51 612 EUR
Becsérték: 22 000 000 - 44 000 000 Ft
Estimated price: 70 967 - 141 935 EUR

IRODALOM | bibliography
- Hevesy Iván: Boromisza Tibor. Amicus, Budapest, 1922.
Jurecskó László: Boromisza. Tibor. Nagybányai korszaka
(1904–1914). MissionArt Galéria, Miskolc, 1996.
- Boromisza Tibor önéletrajzi feljegyzései. Szerkesztette,
a kéziratokat gondozta és a bevezető tanulmányt írta:
Török Katalin. Rectus, Szentendre, 2011.
- Boromisza Tibor 1880–1960. MűvészetMalom és Kortárs
Művészeti Központ, Szentendre, 2012.
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Szerk.: Passuth Krisztina–Szücs György,
Magyar Nemzeti Galéria, 2006.

Tihanyi Lajos: Virágos cserepes csendélet, 1909
Magyar Nemzeti Galéria
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Czóbel Béla: Fauve csendélet, 1907, magántulajdon

IMPRESSZIONISTA PALETTA
Csipkés levelű cserepes muskátli, mellette harapásra
ingerlően, cikkekre vágott, illetve rajzos gúlába rendezve a
lédús, édes gyümölcsök. Kicsattanóan modern
baracksárgák, tetszetős szilvalilák és halvány rózsaszínek.
(Sehol egy fekete árnyék, csak lila tónusok, ahogy az
impresszionizmus mesterei tanították!) A rajzos szélű,
plasztikusan formált csendélettémák körül lágyan zsibong
a levegő: felül óvatosan hajlanak jobb felé a
neoimpresszionista ecsetvonások, mintha könnyed nyári
szél borzolná őket, alul viszont függőlegesen állva
táncolnak, márvány- vagy üveglapként tükrözve meg a
tárgyak virtuózan elomló foltjait. Csupa dallam és modern
fénytan. A franciák érdeme, írta Bornemisza Tibor „Igazság
a vásznon” című 1908-as cikkében, hogy „szabadban
keresték és találták föl a színek ragyogó üde igazságát. (…)
Oly képek, melyek a mi életünkről, környezetünkből
hozzánk beszélnek.”
MÉLTÓ ÁRAK
Boromisza Tibor hosszú idő után végre a helyére került: a
huszártisztből lett modern piktor elsőrangú alkotásai illő

Boromisza Tibor: Havas Cinterem, 1910,
magántulajdon
314
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áron találnak gazdára, a legjobb fauve és nagybányás
művészek társaságában. Közben a nagy kiállítással
megtámogatott kutatásnak köszönhetően előkerült jó pár
lappangó fauve mű, megtöltve tartalommal a „magyar
vadak” kategóriáját. A hazai fauve-okat körülvevő
érdeklődés nyomán egymás után bukkannak fel a korszak
„vad” főművei, például a most kalapács alá kerülő
Boromisza-csendélettel rokon Czóbel Bélák.
FAUVE FŐMŰ
Ez a Matisse kisugárzásától megittasodott modern magyar
festészet világa. Boromisza neós korszakából származó
főművét, az 1909-es „Fürdőzők”-et a magyar vadakat
kutató professzor asszony, Passuth Krisztina a nagy
2006-os katalógusban Matisse „Fény, csend, gyönyör”
című, 1904-es, pointilista színpettyekből felépített
tengerparti jelenetéhez hasonlította. Ekkor formálódik a
francia fauvizmus, ami elemi erővel termékenyíti meg a
nagybányai neós fiatalok művészetét. „1906-ban már
létezik egy modell” – írja Passuth: „a francia fauve-ok
modellje, ehhez kapcsolódva 1906–1908-ban a magyar
festők egyéni, sajátosan értelmezett fauvizmust
teremtenek meg.” Ennek a pezsgően modern stílusnak
magángyűjteményben őrzött remeke a „Piros muskátlis
csendélet”.

Boromisza Tibor: Rőzsehordók a ligetben, 1908,
magántulajdon

ZENTA, 1908
Boromisza akkurátusan jelezte és dátumozta műveit,
megkönnyítve az utókor dolgát. Innen tudjuk, hogy a most
kalapács alá kerülő festménye a délvidéki Zentán készült
1908-ban. A meleg éghajlatot kedvelő, óriás, sárga
gyümölcsök mellett egy jellegzetesen közép-európai
klímát igénylő cserepes virág, a piros muskátli magasodik.
A piros muskátli rajzos-kontúros, ornamentikára kívánkozó
leveleit nemcsak a magyaros szecesszió szerette, hanem
a századeleji modernek is (Czóbel, Ziffer stb.). Boromisza
Nagybányán kelt 1912-es visszaemlékezéseiből tudjuk,
hogy zentai szülőházát is ezek díszítették a magyar
trikolór színeivel: „Régi kúria volt, fehér oszlopos
ámbitussal, fehér falakkal, melyek éles hátteret adtak az
előtte pompázó virágos kertnek. Tűzvörös muskátlik,
haragoszöld rózsabokrok, melyek mozaikszerűen voltak
behintve sárga, fehér rózsákkal, színes üveggömbökkel.
Mondom, kalandos természetem a háztetőre vitt.
Messzire akartam látni, túl a megszokott horizonton.”

Boromisza Tibor: Nagybánya télen, 1911,
magántulajdon
Kieselbach galéria
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158 Scheiber Hugó (1873-1950)

159 Gadányi Jenő (1896-1960)

Nő virágcsokorral, 1930-as évek
Woman with a Red Bouquet, 1930s

Kodály Zoltán, 1950
Zoltán Kodály, 1950

44x44 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

42,5x32,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gadányi Jenő 950

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 225 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 194 - 5 806 EUR

n
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160 Patkó Károly (1895-1941)
n

Szüret (Nagybánya), 1926
Harvest (Nagybánya), 1926
45x51,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Patkó 26
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 355 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 29 032 - 45 161 EUR

Patkó Károly: Szalmakalapos
önarckép, magántulajdon

A Nemzeti Galéria katalógusának címlapja
(Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928.)

ÁRKÁDIA KATALÓGUSÁN
A NEOKLASSZICIZMUS ÖSSZEGZÉSE
A 2001-ben megrendezett Nemzeti Galériabeli „Árkádia
tájai” című nagy kiállításon a műkedvelők és a szakma egy
emberként csodálkozott rá, hogy mennyi neoklasszicista
festmény született Magyarországon az első világháború
utáni szellemi útkeresés idején, párhuzamban Picasso
klasszicizáló korszakával (és még jóval a hivatalos Római
Iskola megalapítása előtt). Az 1918–1928 közötti korszak
„árkádiai” termését felmérő kiállítás címlapján a – műkereskedelem által ekkora már felfedezett – Patkó Károly
monumentális hatású „Szüreti pihenő” című, 1925-ös
főműve látható. A késő reneszánsz formai biztonságát a
modern idill-keresésének vágyával összekapcsoló
emblematikus kép a szőlődombok szelíd lankái között
találja meg a boldogságot.

Míg a kör névadó fiatal mestere, Szőnyi István saját
Árkádiáját a Dunakanyarban, Zebegényben lelte meg,
addig társai, Aba-Novák és Patkó Károly az 1925-ös nyarat
a hegyek között fekvő Felsőbányán töltötte, ahol a
természeti környezetben tevékenykedő emberek, például a
szőlőszüretelők és fahordók kötötték le a figyelmüket. „A
Szüreti pihenő – írja a Nemzeti Galéria katalógusa a képről
– mintegy foglalatát adja a Szőnyi-kör neoklasszicista
stílusának. A korai képek hűvös színeit és kemény formáit
a meleg napsütés puhítja meg, oldja fel.” A most kalapács
alá kerülő festmény a sokszor kiállított, nagy méretű
kompozíció intim hatású, élénk színekkel megfogalmazott,
kisebb méretű variánsa.

Giorgione: Concerto campestre, 1508,
Musée de Louvre, Paris

Patkó Károly: Szüreti pihenő (Szüretelők pihenője;
Szüreti idill), 1925, magántulajdon
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161 Antal József (188-1963)

162 Mattioni Eszter (1902-1993)

Három lány, 1940 körül
Three Girls, c. 1940

Fiatal lány, 1930-as évek
Young Girl, 1930s

67,5x77 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Antal József

120x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattioni E

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 839 EUR
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163 Frank Frigyes (1890-1976)

164 Czóbel Béla (1883-1976)

Műtermi csendélet
Studio Still-Life

Fiatal nő műteremben (Nárciszok)
Young Woman in the Studio (Narcissi)

70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Frank Frigyes

73,5x54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 580 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 613 EUR

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 7 741 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 16 129 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Michel Kellermann tulajdonában
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165 Ignaz Unterberger (Cavalese 1748-1797 Bécs)
n

Vénusz (Arisztokrata hölgy portréja), 1781
Venus (Portrait of a Noble Woman), 1871
97x77 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on reverse: Ignatius Unterberger I et P
Hátoldalon hosszabb autográf felirat
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 967 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR
Művei megtalálhatók:
National Gallery of Victoria, Melbourne, Szépművészeti
Múzeum, Budapest, Albertina Museum, Bécs, Wien
Museum, Bécs
FEJEDELMI ÚRHÖLGY
Fejedelmi tartású úrhölgy, amint tudós szépségként tekint
ki a nézőre a múzeumi kvalitású képen. Barokk hajkoronáját finom ecsettel megfestett fátyol koszorúzza, rajta antik
tunika, keblei felett harcos profilját ábrázoló kámea, előtte
aranyozott szfinxszel megtámasztott olvasópult, nyitott
kódexszel és kalamárissal. A Vénuszként ábrázolt úrhölgy a
klasszicizmusba hajló közép-európai barokk arcképfestészet kimagasló minőséget képviselő remekműve. Közeli
párhuzama a 18. századi udvari portrékészítés ünnepelt
európai sztárfestőjének, Angelika Kauffmann-nak híres
vesztaszűze. Kauffmann Drezdában őrzött, sokat másolt
arcképének főszereplője, az ifjú hölgy (egyes kutatások
szerint maga a művésznő) klasszikus római papnőként
jelenik meg, elfogódottan játszva fátylával. A művészettörténet 1781/1782 körülre teszi a kép születését, vagyis
épp akkorra, amikor a most felbukkant, fátylával játszó,
Vénuszként ábrázolt úrhölgy portréja készült.
EGY KÖZÉP-EURÓPAI PORTRETISTA
Ignaz Unterberger dél-tiroli festőcsaládból származó
portretista és oltárképkészítő. Rómában tanult az 1770-es

Vergilius

A festmény korabeli, kézzel faragott keretének részlete

években, kapcsolatba kerülve a római klasszicizmus elit
köreivel. Utána Bécsben telepedett le, ahol hamarosan az
arisztokrácia kedvelt festőjévé vált, sokat dolgozott a
Liechtenstein hercegeknek, fő pártfogója pedig Kaunitz
kancellár volt. Az udvari körökben forgolódó magyar
főrendiek is rendszeresen foglalkoztatták, az Apponyiaktól
kezdve, a Csákyakon keresztül, a Koháry családig. Annak a
18. századi közép-európai kultúrának volt a részese, amely
a német nyelvterület mellett lenyúlt Észak-Itáliáig, kelet
felé pedig magába foglalta a teljes Királyi Magyarországot.
A festmény megrendelője – a hátoldal tanúsága szerint
– Georgius L. B. Krechtler úr Fridauból, a Szent Császári és
Apostoli Királyi Őfelségének parancsnoka. A képet
elsőrangú udvari asztalos által faragott, a közép-európai
klasszicizmus jellegzetes copf stílusában készült, eredeti
ráma keretezi.
KLASSZICISTA SZELLEM
Unterberger nagy műveltségű („pittore eruditio” – írják
róla a korabeli források), saját könyvtárral rendelkező
akadémikus művész volt. Emellett metszetgyűjtő,
mechanika-kutató és szabadkőműves, nem véletlen
szignálta a festményt a mérnököt (ingenarius) jelző
foglalkozást jelölő I betűvel, a festő P-je mellett.
Unterberger a felvilágosodás korának olyan művésze, aki
magától értetődő módon ábrázolta kortársait – a
klasszicizmus szelleme szerint – antik környezetben.
A Fridau kastély asszonyát például Vénuszként jelenítette
meg, ahogy kideríthető az olvasópultra írt, az Aeneisből
származó idézet azonosítása után.

VÉNUSZ ÉS AENEAS
Aeneas görög félisten és trójai herceg, aki a várost
elpusztító háborút követően kalandos úton jutott el
Itáliába, hogy megalapítsa a római nemzetséget. Vergilius
a trójai háziisteneket magával hozó Aeneas történetében
az Augustus korabeli, tündöklő császárság hellén
eredetmítoszát énekelte meg. A tiroli festő számára
fontosabb volt a személyes szál: Aeneas anyja ugyanis a
szerelem istennője, Vénusz volt. Az eposz első énekében a
fiú találkozik csodálatos szépségű anyjával, aki útbaigazítja
későbbi szerelme, a karthágói királynő, Dido lakhelye felé,
de saját kilétét nem fedi fel:
Szólt és elfordult; ragyogott rózsás nyaka; áradt
Ambroziás fürtjéről messze az isteni illat;
Visszaomolt ruhaleple, lehullt sarkig; tovaléptén:
Vérbeli istennő, most meglátszott! A futóban
Ekkor ráismert anyjára, utána kiáltott:
„Hát te is, ó, te konok, nem tudsz mást, ámitasz engem?
Csalfa, tünő árnnyal, fiadat? De kezem kezed érni
S hallva igaz szavaid, szólnom hozzád sosem engedsz?”
Az eposzból itt idézett utolsó három sor olvasható latinul
(az első sor lerövidül: „Miért ámítod szülöttedet alkotott
képekkel?”) a Vénuszként megjelenő előkelő hölgy
írópultján (Aeneis, I. 407–409. sor). A műveltséget sugárzó
asszony bal kezével megemeli a rejtélyeket fedő fátylat,
miközben jobbjával a kinyitott könyv lapjain mutat egy
szöveghelyre. A klasszicista logika szerint természetesen
azokra a pultra vésett sorokra utal, amelyekben Aeneas
felismeri a szerelem istennőjét.

Quid natum fictis ludis
imaginibus? Cur dextrae iungere
dextram non datur ac veras
audire et reddere voces
Miért ámítod szülötted alkotott képekkel? Miért nem adatik meg, hogy kezem kezedet fogja,
és hogy igaz szavaid halljam és viszonozzam?
Felirat az olvasópulton
Angelika Kauffmann: Hölgy portréja,
vagy önarckép Veszta szűzként, 1781/1782 körül,
Gemäldegalerie Alte Meister, Drezda
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166 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Műtermi csendélet vörös drapériával
(Szőlők és rózsák), 1905
Studio Still-Life with a Red Drapery
(Grapes and Roses), 1905
46x48,5 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 420 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 77 420 EUR
Genthon István tervezett, kiadatlan
Rippl-Rónai József életmű-katalógusába felvéve.
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Berger Leó tulajdonában.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Rippl-Rónai József kaposvári gyűjteményes képkiállítása.
Kaposvár, 1905. december 17–1906. január 2. Kat. 44.
Mammut szöllő – 120 korona.
- Rippl-Rónai József kiállítása. Könyves Kálmán Szalon,
Budapest, 1906. Kat. 41. Mammut-szőlő
és nagy rózsák – 120 korona.
- A Bizományi Áruház Vállalat 9. sz. művészeti
képaukciója. Budapest, 1963. december. 108. tétel.
Csendélet szőlővel.

A vak véletlen, a műtárgypiac szeszélyes kavargása, vagy
éppen a sors keze néha olyan műveket sodor egymás
mellé, amelyek együttes megjelenésükkel egy valaha volt
közös történet elszakadt szálait fűzik újra össze. Bár a
nagy, közvetlen találkozás most elmaradt, de a két,
egyaránt 1905-ben, ugyan abban a kaposvári házban
született Rippl-Rónai festmény útja 110 év elmúltával kis
híján újra keresztezte egymást. A Kieselbach Galéria
legutóbbi aukcióján bemutatott Szőlős csendélet, és a
most árverésre kerülő, hasonló témájú párdarabja az
életmű és az egész magyar modernizmus egyik legizgalmasabb évébe és talán leginspirálóbb otthonába röpíti a
nézőt.

Rippl-Rónai József és Lazarine egyik rózsabokruk előtt, 1912

egyik apró, fehérre meszelt parasztházát, ahol Lazarine
segítségével hamar megteremtette a képeiről ismerős,
irigylésre méltó környezetet. „Az első hatás, melyet
a változás Rippl-Rónaira tett, pezsdítő és frissítő
volt.” – olvashatjuk Petrovics kötetében. „Amint
témáiban megújhodott, úgy egész szellemében új színt
öltött művészete. Azelőtt, láttuk, stílust, nagyvonalúságot
keresett, s ezt egy-egy nagyobb munkájában el is érte.
Képeinek hangja halk és komoly volt, sokszor szomorú is.
Emberekben a szellemet kereste, tájakban a természet
áhítatos csöndjét és nyugalmát. Színeiben jórészt a fekete
és szürke uralkodott, s világosabb képeire is, minők női
pasztelljei, enyhe ködfátyol ereszkedett, alakjai mintegy a

valóság és egy sejtelmes szellemvilág határán mozogtak.
Most, mikor élete nyugodtabb révbe ért és emberi sorsa
derülni kezdett, ezzel mintegy lépést tartva művészete is
mindjobban felderült. A köd felszállt: képei felfrissültek,
megszínesedtek, különösen 1904-től kezdve, mikor először
festette a napfényt. A stílus komolysága helyébe több
életíz költözött.”
Izzó szín és lélegző felület
A most bemutatott festmény pontosan illusztrálja
Rippl-Rónai 1904 után kibontakozó, a magyar festészet
történetében forradalmi változást hozó stílusának

1905 – Kaposvár
„Párizs után Kaposvár – jobban nem is fordulhatott volna
meg körülötte a világ. (…) Nem sok hely van a világon,
ahol olyan kevés emlékeztetne a művészetre, mint egy
átlagos magyar kisvárosban, s kevés környezet, amely
jobban csábítana a szellemi megerőltetéstől óvakodó, a
mindennapi kis örömökkel beérő, ernyedt és tengődő
életre, mint az, amelybe most jutott Rippl-Rónai.” A festő
jó barátja és egyik első gyűjtője, a Szépművészeti
Múzeumot közel húsz éven át igazgató Petrovics Elek a
kaposvári hazatérés hatalmas kontrasztját hangsúlyozta a
festőről szóló monográfiájában, de nem hallgatta el a
váltás pozitív hozadékát sem: a nyugodt alkotói
környezetet, a megtalált otthon idilli hangulatát, a
számtalan, frissen felfedezett festői motívum ihlető erejét.
Rippl-Rónai 1902 márciusában megvásárolta a Fő utca
Rippl-Rónai József: Szőlős csendélet,
1905 körül, magántulajdon
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Rippl-Rónai József: Csendélet. 1906 körül, magántulajdon

Rippl-Rónai József és felesége, Lazarine kaposvári
otthonukban

legkarakteresebb vonásait. A gyors, lendületes ecsetkezelés, az „egyszerre-festés” ideája és a színerő fokozása
jelentette az új korszak alapvető jellemzőit. Bár Rippl már
az 1890-es évek elején elhatározta, hogy „mindent egy
ülésre, egy és ugyanazon festési módon” fog megoldani,
ennek valódi konzekvenciáit csak az új évszázad elején
vonta le: ez a törekvése egyenesen vezetett el az átfestés
és lazúrozás nélküli, alla prima festésmódhoz és a tiszta,
tubusszínek alkalmazásához. A fellazított faktúrával szinte
lélegzővé váló felület és a felizzó foltok dekoratív ereje a
tiszta festészet eszközeivel fokozta végletekig a képek
vizuális erejét. Nem véletlen, hogy Rippl-Rónai az
1911-ben publikált Emlékezéseiben hosszan kitért új
stílusa legfontosabb ismérvére: „A színharsogást nyilván
mai kedélyhangulatom követeli tőlem. Környezetem most
ilyen, tehát ilyen irányban hat az is reám. Ilyen színek
vesznek körül bennünket újabb kaposvári házamban s
kertjében. Igen megszerettem a skarlátvörös zsálya s a
piros szimpla muskátli mellett a tiszta-fehér színű
virágokat, de még jobban a chrómsárga cyniákat. Ennél a
sárgánál melegebb, hogy ne mondjam, forróbb színt nem
ismerek. Ezeket a színeket keresem most, szinte gyűjtöm,
lakásomban is, tárgyakon, kendőkön, falakon.”
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Szőlő és rózsa
Mind a Fő utcai ház, mind az 1908-ban megvásárolt
Róma-villa szobáinak egykor sokakat elvarázsoló miliője
jelentős részben azokból a hangulatteremtő részletekből
táplálkozott, amelyek Lazarine figyelmességét és
szépérzékét dicsérték, s amelyek Rippl-Rónai képeinek
kimeríthetetlen motívumkészletül is szolgáltak. Székekre
dobott színes szőttesek, mázas kerámiavázák, fehér
porcelántárgyak, és a kert gazdagon termő ajándékai, a
gyümölcsök és a virágok, amelyek az enteriőr-képek
elmaradhatatlan attribútumaivá váltak. Tökéletesen látta
mindezt a festőt jól ismerő Bárdos Artúr is, aki 1906-ban
az Egyetértés című lap hasábjain így írt e festmények
titkáról: „A tárgyak fontosabbak ezekben a szobákban,
mint bárhol másutt, mert nem csak hangulatokat, hanem
egy egész világnézet tekintetét verik vissza.”
Számos leírásból és a festőről készült egyik leghíresebb
fényképből is tudjuk, milyen meghitt szerepet játszott a
rózsa Rippl-Rónai és Lazarine életében. A gondosan ápolt
bokrok hosszú hónapokon át ellátták friss virággal kettejük
otthonát, így nem véletlen, hogy a szintén előszeretettel
festett szőlőfürtök mellett többször is feltűnnek a képeken.

Bár Rippl alkotásainak ereje a magával ragadó festőiségben, s nem a szavakba önthető epikus tartalomban van,
ennek ellenére még csendéleteinél is érezzük azt a formán
és színen túlmutató, hangulati pluszt, ami szobabelsőket
ábrázoló festményeit felejthetetlenné teszik. Ez a lélekindító „majdnem szüzsé”, a gondtalan otthonosság érzését
keltő időtlen hangulat ragadja meg a nézőt ezen a
csendéleten is: „Csupa enyhe harmónia, csupa ritmikus
nyugalom” – írta már idézett cikkében Bárdos Artúr, s
valóban ez sugárzik a vörös drapéria előtt kirajzolódó telt
rózsacsokrok és a kék-lila szőlőfürtök együtteséből. Bár
eszünkbe jut Plinius példázata Zeuxis bravúros képéről, a
madarakat megtévesztő szőlőfürtről, felidézhetjük a
gyümölcs és a virág érzéki, tapintást, látást és szaglást
egyaránt ingerlő élményét, mégis az elsődleges vizuális
hatáson túl leginkább annak a varázslatos, mindenki által
vágyott otthonnak a hangulata keríti hatalmába a kép
nézőjét, ahol egykor az első nagy sikereit „betakarító” festő
és francia kedvese az őszi nap fényében csendéletté
rendezte kertjük és munkájuk frissen leszakított
gyümölcseit.
Molnos Péter
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167 Scheiber Hugó (1873-1950)

168 Basilides Barna (1903-1967)

Kalapos férfi, 1935 körül
Man in a Hat, c. 1935

Csendes a Balaton (Kora reggel)
Lake Balaton (Early Morning)

66x52 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

40,5x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lentl | Signed lower right: Basilides Barna

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 129 EUR
Becsérték: 500 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 612 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 7 741 EUR

n
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169 Győri Elek (1905-1957)

170 Husovszky János (1883-1961)

Nagyvásár (Alku, lacikonyha, füstös vonat)
Market

Nagyvárad főtere (Vásár télen)
The Main Square in Nagyvárad

70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Husovszky

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 839 EUR

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 4 516 EUR

n

n

IRODALOM | bibliography
- World Encyclopedia of Naive Art, Pennsylvania, 1984
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171 efZámbó István (1950-)
n

Love Doll, 1988
Love Doll, 1988
130x130cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve balra fent | Signed upper left: efZámbó 88
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 5 806 EUR

Bizarr csendélet népies kerámiakancsóval, erotikus bábú
pop artos dobozával, békésen szendergő figurával, illetve
– a vibráló padozaton túl – fehér bottal, két bekandikáló
festmény aljával és egy magából kiforduló televíziókészülékkel. Összegző főmű a szentendrei underground
művészet triumvirátusának nagy szürrealistájától, ef
Zámbó Istvántól. A Vajda Lajos Stúdió emblematikus
mestere, „Öcsike” a most kalapács alá kerülő festményén

ef Zámbó István: Új magyar népművészet II.,
1987, MNG
342
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egyesítette a ‚80-as évek vibrálóan expresszív festői
energiáit saját kedvenc motívumaival (pl. sugárzó tévé,
babaszerű sziluett) és a szentendrei festői hagyomány
olyan fontos szimbólumaival, mint a Korniss Dezső által
„modernizált” Miska kancsó. Látlelet a műítészek
vakságáról, a tévéből ömlő hazugságokról és a modern
plasztik szeretőjére rátaláló kerámiából készült juhászfiúról.

Román György: Témák a síkban, 1979,
magántulajdon
Kieselbach galéria

343

172 Freytag Zoltán (1901-1983)
n

Olasz kisváros kikötője vitorlással, 1930-as évek
Italian Harbour with Sailing Boat, 1930s
68x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 22 580 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor dr. Vágó Pál gyűjteményében

Paizs-Goebel Jenő: Élet, 1932, magántulajdon
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Freytag Zoltán: Kilátás a házak közül (A piros vízgyűrű),
1930 kürül, dr. Vágó Pál gyűjteménye
Kieselbach galéria
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173 Batthyány Gyula (1887-1959)

sanguinem) – válaszolták a fellelkesített magyar nemes
urak, felajánlva kardjukat a porosz királytól és a bajor
választófejedelemtől szorongatott császárnőnek. Majd
halkan utánamormolták, hogy „de árpát azt nem”,
hiszen a katonai támogatásért cserébe adómentességet
kértek birtokaikra és nemesi előjogaik megerősítését.

n

A fiatal Mária Terézia bemutatja II. Józsefet
a magyar főrendeknek (Örökösödési háború)
The Young Maria Theresa
(The War of the Austrian Succession)
86x60 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

A TÖRTÉNELEM LAPJAI
A pozsonyi országgyűlésen Mária Terézia bemutatta
újszülött gyermekét, a későbbi II. Józsefet, hogy
megindítsa a jelenlévőket. A tanácskozáson először gróf
Batthyány Lajos főkancellár szólt a birodalom nehéz
helyzetéről. A nagy múltú arisztokrata család leszármazottja, a festő Batthyány Gyula a 30-as, 40-es években a
történelem ódon lapja közé menekült a világpolitika
keserű realitása elől. „A tegnapból igyekszem kiolvasni a
jövőt és megérteni a vajúdó jelent” – mondta. Sokszereplős történelmi lapokat rajzolt tele, komoly kultúrtörténeti
kutatásokat végezve. Feldolgozta a világtörténelem fontos
fejezeteit, a Római Birodalomtól Amerika felfedezéséig.
Még izgalmasabbá válnak enciklopédikus tudást
megmozgató kompozíciói, amikor a családi örökség szála
is felbukkant, mint például a Mária Teréziának szentelt,
most bemutatott művön.

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. Kieselbach – Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Budapest – Győr,
2015, 221. oldal.
VITAM ET SANGUINEM
„És elhagyatva mindenektől, a magyaroknak annyi
történeti emlékek által híresztelt fegyvereihez, ősi
vitézségéhöz és hűségéhöz folyamodunk” – rebegte a
hamvas és fiatal Mária Terézia 1741. szeptember 11-én a
pozsonyi várban. „Életüket és vérüket” (vitam et

4
5

6
2

1
3

BATTHYÁNY ÉS HADIK
Az osztrák örökösödési háború „geopolitikai tablóján”
a jobb alsó sarokban találjuk a magyar támogatókat.
A császárnőhöz közel álló karcsú arisztokrata Batthyány
Károly József (1698–1772) [10.], aki sárga csizmában
képviseli a festő saját családját. Az örökösödési háborúban
parancsnokként harcolt Mária Teréziáért, aki hercegi
rangra emelte a grófot és később rábízta fia neveltetését
is. Alatta Hadik András (1710–1790) magyar huszártábornok [11.] látható, a zseniális hadvezér, aki a poroszok
ellen, Szilézia visszafoglalására indított (sikertelen)
hadjárat során, 1757-ben, szemtelen katonai vállalkozásként megsarcolta Berlint magyar huszáraival, többek
között hímzett női kesztyűket hozva Mária Teréziának (aki
cserébe a mellén látható nagykeresztjével tüntette ki).
AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ
Középen látható a fiatal Mária Terézia (1717–1780)
császárnő [1.], amint gyermekével, a későbbi II. Józseffel
(1741–1790) [2.] győzi meg a magyar nemeseket, hogy őt
támogassák az osztrák örökösödési háborúban. A karcsú
császárnő hatalmas szoknyája mögött szinte eltűnik
Ferenc István (1708–1765) lotaringiai herceg [3.], Mária
Terézia férje, aki 1747-től a Német-római Birodalom
császára lett I. Ferenc néven, de hangzatos címe ellenére
valójában csak kedvesen asszisztált felesége uralkodásához. A jobb felső sarokban leselkedik az igazi veszedelem,
a szerényen mosolygó II. Frigyes (1712–1786), azaz Nagy
Frigyes porosz király [4.]. A fiatal és sikeres felvilágosult
uralkodó remek stratégiai érzékkel vetette bele magát az
osztrák örökösödési háborúba, vezető szerepet szerezve a
Porosz Királyságnak a marakodó német fejedelemségek
között. Bal kéz felől támadnak a horgas orrú, kudarcra ítélt
bajor választófejedelmek. Felül Károly Albert (1697–1745)
[5.], aki hiába ácsingózott a Habsburg trón után, kettővel
alatta fia, III. Miksa József (1727–1777) [6.], aki inkább
megbékélt Mária Teréziával és lemondott München
nagyhatalmi terveiről. Baloldalt alul az osztrák támogatók
sorakoznak, Wenzel Anton Eusebius von Kaunitz
(1711–1794) kancellártól kezdve [7.], Ludwig Andreas
Khevenhüller marsallon (1683–1744) keresztül [8.], a
tekintélyes pocakkal megáldott III. Ágost (1696–1763)
szász választófejedelemig [9.].

10

7

9

11

8

Martin van Meytens: Mária Terézia családja körében,
1764-65, Kunsthistoriches Museum, Vienna
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174 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

A zöld kerítés, (Téli táj), 1910 körül
The Green Fence (Winter Landscape), c. 1910
41,5x54 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Ernst Aukciós címke
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 194 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 22 580 EUR

Hátoldalon: Iványi Grünwald Béla
Kecskeméti táj című képének vázlata

Iványi Grünwald Béla: A kecskeméti Kaszinó Kert, 1911-14 között,
magántulajdon
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175 Szőnyi István (1894-1960)
n

Danaidák (Vízhordó aktok), 1922
Danaidas, 1922
50x76,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I 1922
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 741 EUR
Becsérték: 6 500 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 20 967 - 32 258 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1924: Szőnyi István gyűjteményes kiállítása,
Ernst Múzeum
- 1994: Szőnyi István, Szentendrei Képtár
- 2001: Árkádia tájain, Magyar Nemzeti Galéria
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928.
Szerk.: Zwickl András, Magyar Nemzeti Galéria,
2001, 147. oldal
IRODALOM | bibliography
- Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928.
Szerk.: Zwickl András, Magyar Nemzeti Galéria, 2001

Szőnyi István: Danaidák,1922-23, (201 x 272 cm),
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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FÜRDŐZŐK

ÁRKÁDIA TÁJAIN

IDŐTLEN SZÉPSÉG

Az 1920-as évek magyar neoklasszicizmusának – az
úgynevezett „Szőnyi-körnek” – legjelentősebb alkotásai a
nagyszabású, mitológiai témájú aktkompozíciók. Ezek
mind 1922–23 során születtek meg, az első világháború
pusztítása után formálódó, a klasszikus művészi ideálok
biztos idilljébe menekülő szellemi környezetben. A
cézanne-i „Fürdőzők” nyers avantgárd kifejezésmódja
helyett az akadémikus fény-árnyékhatások és a
mitológiai-bibliai témák adják ezeknek a képeknek a
meghatározó karakterét. Ennek a műtárgykörnek az
ünnepelt főművei közül (Aba-Novák Vilmos: „Fürdőzők”,
1922; Patkó Károly: „Niobidák”, 1923) is kiemelkedik az
irányzat iskolateremtő mesterének, Szőnyi Istvánnak
„Danaidák” című kompozíciója. Ez az 1923-as nagyszabású
vászon ma a Magyar Nemzeti Galéria féltve őrzött kincse.

Az árkádiai klasszikus világot kereső neoklasszicista festők
számos tanulmányt készítettek kiemelt főműveikhez.
Ezekből jó párat láthatott a közönség a Szőnyi-kör
művészetét felfedező 2001-es, Magyar Nemzeti
Galériában rendezett, „Árkádia tájain” című kiállításon. A
most kalapács alá kerülő, kisebb méretű kompozíció a
nagy „Danaidák” egyik kisebb, friss, ropogósan modern
változata. Vonalkázó ecsetkezelése és expresszív formái
közelebb viszik a Cézanne-féle eredeti témafeldolgozáshoz, mint a végső, időtlen klasszicizmusba merülő nagy
változathoz. Pontosan érzékelhető, hogy a pályája elején
álló festő miként ötvözte egymással a modern izmusok és
a múzeumi klasszikusok eltérő hatásait.

Szőnyi István 1921-ben robbant be a művészeti életbe. A
következő évek során jó pár rajzot és tanulmányt készített
1924-es gyűjteményes kiállításának főművéhez, a nagy
„Danaidák”-hoz. Ezen a tárlaton is szerepelt a most
kalapács alá kerülő kisebb, modernebb változat, akárcsak
az „Árkádia tájain” című kiállításon. A terrakottaszínű
korsók és a melegfényű meztelen testek erős kontrasztot
alkotnak a mély kék égbolttal. A figurák az érett
reneszánsz mesterektől ellesett módon fűződnek
harmonikusan tagol csoportokba. A jobb oldalon fekvő akt
Tizianót idéző módon zárja le a kép sarkát, míg a
kancsókat cipelő aktok sora Raffaello figura-láncolataira
emlékeztet. A lyukas korsót újra és újra megtöltő
asszonyok antik mitológiai témája csak ürügy, hogy Szőnyi
megcsillanthassa festői képzettségét és a meztelen test
időtlen szépségét.

Raphael: Bethlehemi Gyermekgyilkosság, c. 1509
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Szőnyi István: Danaidák (Vázlat),1922,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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176 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Vörös hajú párizsi modell,1892
Parisian Model with Red Hair, 1892
45,5x37,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: JR Rónai 1892
Hátoldalon | Reverse: Lóth tanulmány, Merkúr Palota kiállítási címke
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 032 - 12 903 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Merkur palota 149.152

Miközben a fiatal és ambiciózus Rippl-Rónai József a
festőfejedelem Munkácsy Mihály párizsi műtermében
forgolódott, már építette saját életművét, Whistler
halvány színpalettán játszó, elmélyült portréművészetét
figyelve. „Nekem akkor már megvolt a magam társasága,
mely több éven át csak három tagból állott: egyik a
feleségem, másik skót barátom, harmadik magam voltam”
– írta a festő. Felesége, számtalan festményének, például a
híres „Kalitkás nőnek” a modellje tűnik fel a most kalapács
alá kerülő képen is. Ő Lazarine Baudrion, a francia festőnő,
Rippl-Rónai hűséges társa, aki az 1890-es évek elején a
két baráttal, a magyar művésszel és skót James PitcairnKnowlesszal lakott együtt Neuillyben. A gyengéd
érzelmekkel átszőtt képen egész intim pillanatban
leshetjük meg Rippl-Rónai fiatal szerelmét.

Jelen képünk hátoldala

Artistide Maillol: A hullám, 1896, magántulajdon
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Artistide Maillol: A fürdőző, 1899, magántulajdon

Rippl-Rónai József: Női profil fehérben, 1891,
magántulajdon

Kieselbach galéria
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177 Tihanyi Lajos (1885-1938)
n

Tájkép Szécsénykovácsi II., 1913
Szécsénykovácsi Landscape II., 1913
54x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tihanyi 1913
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 70 967 EUR
Becsérték: 25 000 000 - 45 000 000 Ft
Estimated price: 80 645 - 145 161 EUR
Aukcionálva: Modern Pictures, Bonhams, Knightsbridge,
London, 2005. július 12.
87. tétel (tévesen Korda Vince Tihany, Hungary című műveként)
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Korda család birtokában, London.
Motto:
„Lehet az ükapja Greco, a papája Cézzanne (sic!) az unoka
Tihanyi is megállja a helyét és szeretettel ajánlja e könyvet
Korda Vincének. Paris Dec. 1936.” 1

Szécsénykovácsi (Kovácovce, Szlovákia)

A Korda testvérek jelentős Tihanyi gyűjteménye
Az egykori Nyolcak festői közül a legszámosabb
publikációt, legtöbb monográfiát ihlető, s ezért is talán a
legfeldolgozottabbnak tekinthető életmű Tihanyi Lajosé.
Mégis sorra bukkannak fel az utóbbi időben korábban
ismeretlen, vagy csupán fekete-fehér reprodukciókról
ismerős alkotásai, meglepetést, s gyakran komoly fejtörést
okozva a téma kutatóinak. Így van ez a most kalapács alá
kerülő korai tájképével is, mely 12 éve egy londoni
árverésen bukkant fel, akkor tévesen Korda Vince Tihany,
Hungary című műveként aukcionálva. Az angol
árverezőház nyilvánvaló tévedése – a kellő szakmai
hozzáértés, a magyar művészetben való jártasság hiánya
mellett – abból fakadhatott, hogy valószínűleg maga a
beadó, a szerteágazó Korda család egyik, a família
legendáriumában járatlanabb leszármazottja sem sejtette,
hogy éppen egy sokkal értékesebb, eredeti Tihanyi Lajos
képtől vált meg. Természetesen a családban Vincent-ről,
azaz Korda Vincéről ma is tudott, hogy a későbbi
Oscar-díjas díszlettervező pályája elején festőként
működött. Szép számmal találhatók művei ma is szerte a
leszármazottak otthonaiban, s nyilván abban hittek, hogy
e tájképet is ő festette. Mivel Tihanyi neve nem mondott
semmit sem a beadónak, sem az aukciósháznak, ezért
Korda műveként csakis helyszínnevet sejtettek a jelzetben
a dátum mellett, s arra rákeresve megtalálták a számukra
megfelelőnek tűnő, de természetesen hibás megoldást:
Magyarországon, Tihanyban készülhetett a mű.
A Korda leszármazottnak csupán a távol élő rokonokat
kellett volna körbekérdezni, s máris kiderülhetett volna,
hogy ennek a Tihanyi festménynek létezik egy testvére, s
ma is a család tulajdonában őrzik a tengeren túlon. A
Kaliforniából frissen kapott színes fényképfelvétel
tanúsága szerint ez a Majoros Valéria Vanília által jegyzett
monográfiában még lappangóként feltüntetett kép azonos
azzal a festménnyel, mely a még Tihanyi életében
megjelent első monográfiában, a Robert Desnos
előszavával ellátott, gazdagon illusztrált kötetben került
első alkalommal reprodukálásra, ugyan ekkor még csak
fekete-fehér verzióban.2 Most először színesben is
reprodukáljuk e korábban lappangónak hitt művet. (1.kép)
Képünk felbukkanásának előtörténete azért is különös,
mert a Korda testvérek a Tihanyi életmű legjelentősebb
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1. Tihanyi Lajos: Tájkép Szécsénykovácsi I., 1913.,
Korda Collection, USA, Kalifornia

2. Tihanyi Lajos: Szécsénykovácsi táj, 1913.
Nicolas M. Salgo Collection, USA

3. Tihanyi Lajos: Esti tájkép Szécsénykovácsi,
1913. lappang

4. Tihanyi Lajos: Cséplőgépes tájkép, 1913. lappang

5. Tihanyi Lajos: Hegyes táj
[Erdős tájkép Szepesi (I.)(?)], 1911. ,
Korda Collection, London

6. Tihanyi Lajos: Erdős tájkép Szepesi (II.), 1913.,
lappang

gyűjtői közé sorolhatók. Az egykori Korda-gyűjtemény(ek)
rekonstruálására korábban mégsem vállalkoztak Tihanyi
monográfusai, így ma keveset tudunk a festő és mecénásai
viszonyáról. Majoros Valéria Vanília könyvében az
olvasható, hogy „Tihanyi nem csak a levetett ruhákat és a
vacsorai meghívásokat köszönhette Kordának [Korda
Sándornak]. Sok festménye került a rendező tulajdonába,
ami arról árulkodik, hogy pénz is üthette a festő markát.
Vince és Zoltán szintén a filmszakmában dolgoztak,
Zoltán maga is híres rendező volt, de Tihanyinak ők
inkább csak barátai és nem mecénásai lehettek.” 3
Ehhez szolgál adalékként, a festő egy másik párizsi barátja
és támogatója, Jacques de la Fregonniére naplójának egy
részlete:
„1932. augusztus 20.
Viszontlátom Tihanyit a Dome kávéházban. Elmegyünk a
műtermébe a rue Froidevaux-ba, ahol elsősorban
non-figurális képek vannak. Tihanyi nem gazdag, de
műterme kényelmes. Képei már berlini, budapesti és new
york-i múzeumokban vannak. Vincent és Alexandre Korda
jó barátai, Alexandre gyakran vesz tőle képeket londoni
galériájába.” 4
E források azonban nem fedik a teljes valóságot, hiszen
pusztán Sándort, azaz Sir Alexender Kordát, a szintén
Oscar-díjas rendezőt nevezik meg Tihanyi gyűjtőjeként,
holott a festő sajátkezű feljegyzéseiből egyértelműen
kiderül, hogy a középső testvér, Zoltán birtokában is voltak
festményei. Tihanyi jegyzeteiből nem lehet pontosan
rekonstruálni, hogy összesen hány műve került Sándorhoz,
s hány Zoltánhoz, sőt az sem zárható ki, hogy esetleg
kollegiális ajándékként akár Vincénél is landolt egy-egy
műve.
Kétségtelen Sándor gyűjteménye volt a jelentősebb.
Hozzá oly fontos Tihanyi-művek kerültek mint az utóbbi
évek aukcióin szenzációként szereplő 1912-es Bölöni
portré, az 1911-12-es Kompozíciós vázlat, egy remekbeszabott 1917-es női hátakt stúdium, a Nemzeti Galériában
őrzött hasonló mű rendkívül energikusan megfestett
előképe, valamint egy befejezetlen – egyelőre azonosítat-

lan, lappangó – női portré.5 Többségük reprodukálásra is

E képek azonosítása tárgyalt művünk vizsgálata
szempontjából is fontos és elengedhetetlen, de erre majd
írásom végén térek ki.

megbízható, ritka becsű forrása ez a művészettörténészeknek, de mivel több évtizednyi távlatból igyekezett egy
emberöltő munkásságát sommázni, bizonytalanságok és
tévedések is csúsztak a lajstrom tételei közé.
Az autográf œuvre-jegyzékre, mint egyfajta biztonságos
pedigré-igazolásra hivatkozva örömittasan kiálthatnánk
heurékát tárgyalt képünk esetében is: „Bingó!” 139-es
tételként művünk szerepel Tihanyi jegyzékében is, de a
képlet sajnos nem ilyen egyszerű. A Tihanyi œuvrejegyzékében a 139-es szám mellett valóban egy korábban
azonosítatlan, egykor Kordáék birtokában lévő tájkép
szerepel eképpen: Tájkép Szécsény Kov. I. 1913. Korda
London. Ebből ugyan nem derül ki, hogy a tulajdonos mely

A NYOLCAK centenáriumi tárlatán Pécsett, majd azt
követően Bécsben, a Kunstforumban, 2012-ben.
Az erdős látkép (5. kép) keletkezési dátuma szerint – még
Tihanyi jegyzékének bizonytalanságát beleszámítva is –, és
témája szerint is jobban megfelel az Erdős tájkép Szepesi
címnek, de egyértelműen mégsem azonosítható azzal. A
helyzetet ugyanis tovább bonyolítja, hogy Tihanyi
jegyzetében egy számmal lejjebb, azaz 54-es számmal
ugyanezen a címen egy olyan kép szerepel, amelynek
reprodukcióját is ismerjük és témájában, pontosabban
kompozíciójában kevésbé hasonlít a Korda-féle valóban
fenyőktől hemzsegő erdős látképre (6. kép). Már pedig az
biztos nem lehetett véletlen, hogy e két, macskakarommal

Korda fívér lehetett, de az évszám és a cím egyezése,
pontosabban annak tárgyalt művünk motívumával való
megfelelése alapján könnyen lehetne azonosítani
képünkkel, hiszen ezzel a tétellel korábban egyetlen
Tihanyi festményt sem azonosítottak. Véleményem szerint
azonban ez a tétel tárgyalt művünk már említett Kaliforniában lévő párdarabjára vonatkozik, amelynek reprodukciója Tihanyi első monográfiájában is megjelent. Ez utóbbi
mű Majoros monográfiájában Erdős tájkép Szepesi cím
alatt került reprodukálásra, de ez az azonosítás téves.11
Egyrészt nem szepesi tájat ábrázol a szóban forgó kép,
hanem egyértelműen nógrádit, s ezen belül is
szécsénykovácsit, másrészt kevésbé erdős a látvány, inkább
ligetes, míg tudunk kifejezetten erdős tájat ábrázoló
Tihanyi képről Kordáék gyűjteményében. Majoros
nyilvánvalóan abból indult ki, hogy Tihanyi jegyzékében, az
53-as szám mellett valóban egy Korda gyűjteményhez
tartozó tájkép szerepel Erdős tájkép Szepesi címmel és
1912 (?) -es bizonytalan datálással, csakhogy meggyőződésem, hogy ez utóobbi cím egy másik Korda gyűjteményben őrzött Tihanyi tájképre vonatkozik. E szintén a Korda
fívérekhez köthető tájképet Majoros Hegyes táj címen
reprodukálta monográfiájában, akkor még lappangó
műként, fekete-fehérben.12 Azóta e festményt volt szerencsém eredetiben is tanulmányozni a Korda családnál,
Londonban, sőt 2010-ben ki is állítottuk

ismételt azonos címet tartalmazó képet egymás alá
helyezte Tihanyi lajstromában, azaz azoknak témájukban,
kompozíciójukban is több közük kellett hogy legyen
egymáshoz. Ez utóbbi, kopárabb tájat, csupasz hegygerinccel ábrázoló tájkép Tihanyi lajstroma és a birtokából ránk
maradt fénykép hátuljára írt autográf felirata szerint
egybehangzóan egykor Tejler berlini kalaposmester
tulajdonában volt. E ma is lappangó mű kompozíciójához
nagyon hasonlít, pontosabban szinte azonos táji
környezetet rögzített Tihanyinak egy korábban teljesen
ismeretlen, ám Londonban tett látogatásom alkalmával
felfedezett, egykor szintén a Korda testvérek birtokában
lévő tájképe, melynek reprodukcióját szintén ez
alkalommal közöljük első ízben (7. kép). Amennyiben
elfogadjuk, hogy Tihanyi lajstromában az 54-es szám
valóban a berlini kalapos Erdős tájképére vonatkozik, akkor
az eggyel feljebb számon jegyzett Korda-kép címazonossága miatt inkább ez utóbbi, korábban teljesen ismeretlen
képpel kell azonosítanuk, hiszen az kompozíciójában is
szinte párdarabja annak, ugyanis egyértelműen látható,
hogy ugyanazon a helyszínen, kissé eltérő perspektívából
készült. Ha ez így van, akkor viszont a fenyveseket
ábrázoló Korda-gyűjteményi kép nem azonosítható
egyetlen tétellel sem Tihanyi lajstromában. Következésképpen kijelenthető, hogy akár egyik, akár másik ma is a
Korda-gyűjteményben őrzött tájképpel azonosítjuk a

Tihanyi-jegyzék 53-as számát, valamiképpen legalább egy
mű kimaradt a lajstromból, azaz a festő mindenképpen
kifelejtett legalább egy, de véleményem szerint két
Kordáékhoz köthető képet is az összegzéséből.
Azt már csak félve jegyzem meg e következtetési láncolat
meglehetős bonyolultsága miatt, hogy a már említett,
angol nyelvű Tihanyi autográf jegyzékében is szerepel egy
már fentebb megemlített Korda Zoltán tulajdonában lévő
tájkép, melyet Tihanyi a sokat nem mondó Landscape
címmel látott el, de mellette szerencsésen közölte a mű
méreteit is. Az inch-ben megadott (26 x 35) adat a ma
Kaliforniában őrzött párdarabnak felel meg, így nagy
valószínűséggel az angol nyelvű lista 28-as tétele azonos a
magyar nyelven írt lajstrom 139-es tételével.
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került Tihanyi már említett első, Párizsban megjelent
monográfiájában. Zoltán birtokában volt egy 1912-es
pasztell Önarckép is, amelyet korábban mint Sándor
gyűjteményi darabját tartott számon a szakirodalom.6
Az említett művek keletkezési évszámából is kitűnik, hogy
Kordáékhoz különös mód Tihanyi korai, főleg a Nyolcak
periódusából származó művei kerültek, holott ezek a
vásárlások mind az 1930-as években történtek. Hogy
Kordáékkal mikor és hol ismerkedett meg a festő, nincs
megbízható adatunk, de talán már odahaza, Pesten is
tudhattak egymásról. A bécsi, majd berlini emigráció
időszakában is érintkezhettek, de az elmélyült barátság
minden bizonnyal csak később, Párizsban, a Dome Kávéház
magyar törzsasztala körül alakult ki, ahol Tihanyi
megismerkedett más, utóbb szintén Londonban
letelepedett magyar mecénásával, többek között
Goldfinger Ernő építésszel és feleségével, az akkor
Párizsban festőnek tanuló Ursula Blackwellel is.
Tihanyi rajongott a moziért és természetesen a Korda
testvérek akkor már világhírnevet hozó filmjeit is mind
láthatta párizsi filmszínházakban, sőt néhány az utóbbi
időben megismert korabeli amatőr filmfelvételről,
amelyekben Tihanyi az egyik „főszereplő”, szintén az
sejthető, hogy a Korda fívérekhez köthető.7
Egy 1932 novemberében Károlyi Mihályhoz írott levelében
is lelkesen írt a filmekről és Kordáékról: „Némi változatosságot a Kordáék stúdiójában találtam – ahol, sajnos, csak
mint néző szerepelek és ahol most sok szép nő, magyar
cigány, French cancan stb. jók „forognak”.
A Montparnasse-on van még élet és a krízis dacára sok a
„nedves”.
Szép szovjet filmet láttam a majmokról. Ismeri? „L’homme
et la singe” a címe.”8
Visszatérve Kordáék gyűjteményére, Tihanyi autográf
œuvre-jegyzékében szerepel még két festmény, két tájkép
Korda megjegyzéssel, emígyen: 53. Erdős tájkép Szepesi
1912 (?) Korda és egy angolul írt jegyzékében pedig 28.
LANDSCAPE O.P. 26 - 35 without frame (Z. Korda London). 9

Az elveszett szécsénykovácsi nyár, 1913
Tárgyalt festményünk azonosítása szempontjából nagy
segítséget nyújt Tihanyinak egy a neves amerikai Nicolas
M. Salgo Collection-ban örzött akvarell tájképe, melyen
ugyanaz a látkép tárul elénk, mint a most aukcióra kerülő
képen. (2.kép) Az akvarell jelzetében olvasható helymegnevezés: Szécsénykovácsi, egyértelműen bizonyítja, hogy
képünk is ennek a nógrád megyei településnek a
határában készült, ugyanazon a nyáron, 1913-ban.
Tihanyinak erről a Nyolcak harmadik, s egyben utolsó
kiállítását követő nyaráról igen keveset tudunk, levelei sem
maradtak fenn ebből az időből és ekkor készült festményei
is javarészt elvesztek, így képünk előkerülése már pusztán
emiatt is jelentős.10
A Szécsénykovácsiban töltött nyár termése pedig igen
gazdag volt, s ekkor festett képei szinte kivétel nélkül
rangos külföldi gyűjteményekbe kerültek, a már említett
Salgo gyűjtemény akvarellje és a Korda kollekció két
olajképe mellett érdemes megemlíteni többek között egy
ma is lappangó festményét, az Esti tájkép Szécsénykovácsi
című vásznát (3. kép), mely a svéd Alfred Gustav Ekström
mecénás gyűjteményét gyarapította az 1920-as évektől.
Ahogy erről az elkallódott művéről, úgy számos
Szécsénykovácsiban festett, ma lappangó festményéről,
illetve grafikájáról rendelkezünk archív fényképfelvétellel
és több közülük meg is jelent a már említett első francia
Tihanyi monográfiában (4. kép), ami azt jelzi, hogy a festő
maga is fontosnak tartotta életműve bemutatása
szempontjából ezt a korszakát.
A Tihanyi œuvre-jegyzék konfúziója
Tihanyi két évvel halála előtt, 1936-ban sajátkezű
műjegyzéket állított össze, emlékezetből. Sok esetben igen

Konklúzió, művészettörténeti nyereség
Miért állítható, hogy az Amerikában őrzött párdarab
azonosítható a Tihanyi-jegyzék 139-es tételével? Ez utóbbi
példány került reprodukálásra Tihanyi akkoriban megjelent
monográfiájában, nyilvánvalóan erre emlékezett jobban a
lista összeállítása során is. Feltételezhetően azért is ez a
verzió került a díszes albumba, mert erről rendelkezett
megfelelő minőségű fényképfelvétellel. Ugyanakkor az
sem elhallgatandó tény, hogy a könyv megjelenését
anyagilag támogatta, sőt szerkesztői bizottságának tagja is
volt Korda Sándor (8. kép).
Miért állítható bizton, hogy kell(ett) lennie párdarabnak?
A Tihanyi-jegyzék 139-es tételében szereplő cím mellett
egy római I-es szám olvasható, ami egyértelműen arra
utal, hogy minimum kell(ett) léteznie egy II-esnek is. Ilyen
címen azonban nem található kép a listában, de
véleményem szerint e listából kimaradt festmény tárgyalt
művünkkel azonos.
Miért állítható, hogy tárgyalt képünk a II-es számú mű?
Az eddigi feldolgozásokból is ismeretes volt, de főleg az
utóbbi időkben felbukkant képek tanulságaként leszűrhető,
hogy Tihanyi egy-egy témáját többször is megfestette,
akár évek elteltével is újrafogalmazta azonos témáit.
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7. Tihanyi Lajos: Erdős tájkép Szepesi (I.)(?),
1913. Korda Collection, London

Nemrégiben egy 1937-ben, Toulon-ban festett látképével
kapcsolatban sikerült kideríteni, hogy egy a Nemzeti
Galériában őrzött azonos kompozíciójú művének egy ével
korábban festett párdarabja, előképe. Legutób pedig éppen
a Kieselbach Galéria téli aukcióján okozott óriási
szenzációt bombaárával a Pont St. Michel című, korábban
teljesen ismeretlen 1908-as vászna, melynek addig csak
párdarabját ismertük. Molnos Péter e képhez írott
tanulmányában alapos okfejtéssel bebizonyította, hogy a
frissen előkerült verzió készült előbb, így az tekinthető az
I-es számú műnek, amihez adalékul egy hipotézisemet
ezúton had fűzzem hozzá. Véleményem szerint a nemrég
előkerült Pont St. Michel című kép vakrámájának
feliratában nem az szerepel, hogy Paris. Pont St. Michel.
Tihanyi Lajos. 1200, ahogy az árverési katalógusban
szerepel, hanem a végződés 1200 helyett K200-nak
olvasandó, azaz 200 Koronás árról tudósít. Ez mindenképpen arra utal, hogy a képet Tihanyi áruba bocsátotta.
Márpedig azt tudjuk, hogy egy ilyen című képét eladásra
kínálta Bölöni Györgynek, az általa szervezett 1909-es ún.
Új magyar festők című kiállítás-turnéjára, amelyet vidéki
városokban rendezett.13 Ezek szerint a nemrég előkerült
első verziót küldte a vándorkiállításra és nem az előzőleg
megismert változatot, ahogy korábban hittük. Mindezt
csupán azért tartom itt érdemesnek megjegyezni, mert ez
a jelenség is rávilágít arra, hogy Tihanyi többek között
miért készített több verziót egy-egy konkrét témájáról.
Nyilvánvaló, hogy ebben az eladhatóság fontos szerepet
játszott, hiszen akár újrafestve értékesíthette a sikeresebb
darabot. Azonban érdemes felhívni a figyelmet egy
kifejezetten művészi aspektusra is, egy az alkotói
tevékenység legőszintébb és legimmanensebb igényéről
árulkodó jelenségre, mely szerint egy-egy téma újrafetése

8. Tihanyi első monográfiájának előjegyző
brossúrája Korda Sándor szerkesztőbizottsági
tagként való említésével

ad leginkább alkalmat a festőnek az újraértelmezésre, új
koncepciós elvek kidolgozására, vagy pusztán festészettechnikai kísérletekre. Ez egyértelműen tettenérhető a
Pont St Michel képek esetében és tárgyalt művünk, illetve
azok párdarabjai esetében is.
Az azonos helyszínen, közel azonos látványt rögzítő három
szécsénykovácsi kép közül feltehetően a Salgó gyűjtemény
akvarellje készült első alkalommall, ezt követhette a részletezőbb, alla prima festett nagyobb méretű olajkép, a ma
Amerikában őrzött Korda-féle verzió és a témáját
újrafestve, merészebb festői elképzelések kísérletezéseknek
színteret engedve készült tárgyalt művünk. Utóbbi
képkivágata kissé eltér a két másik verziótól, s talán
néhány lépéssel közelebbről, eltérő perspektívából
rögzítette a látványt festője, de az is elképzelhető, hogy
már műtermében alakított a nézeten és képkivágaton.
A két olajfestmény egyenrangú kvalitása, – ahogy a Pont
St Michel képek esetében is – kétségtelen, tehát koránt
sem kópiákról beszélünk, hanem azonos színvonalú
művekről, melyek különböző festői problémák igényes
kidolgozásairól árulkodnak.
Tárgyalt festményünk letisztultabb körvonalai, egységesebb formakidolgozása azt mutatja, hogy ez a későbbi,
kiforrottabb, átgondoltabb verzió, s egyes képi elemek
határozott tömbösítése, absztrahálása szerény puhatolózásnak is tekinthető a kubista stílus irányában. Ezzel
együtt a párdarabhoz képest sokkal markánsabban
érvényesül Tihanyi jellegzetes cikázó-vibráló
expresszionisztikus ecsetjárása, gyönyörű, ízes festői
felületeket, ecsetnyélvéges bekarcolásokat is létrehozva.
Feltűnő, hogy a testvérképeken két különböző típusú
szignó látható, de az Amerikában őrzött változat
folyóirású aláírása is eltér az akvarellen látható változattól.

Ez Tihanyi esetében nem kivétel nélküli, ugyanis ismerünk
a korszakban, azaz az 1910-es évek eljéről is hasonlóképpen kanyarított, nagybetűs szignót Tihanyitól, többek
között egy eltűnt 1912-es firenzei vedutáján.14
Hogy miért került két azonos látványt rögzítő Tihanyi
festmény Kordáékhoz, arra leginkább az lehet a logikus
magyarázat, hogy mindkét gyűjteményt építő testvérnek,
Sándornak és Zoltánnak is kedvére való volt a téma, s
mivel Tihanyinak két vászna is volt azonos témával,
mindkettejükhöz jutott egy-egy mű. Ha a fentiek alapján
elfogadjuk, hogy a ma Amerikában lévő verzió Zoltáné
volt, akkor nagy valószínűséggel a most aukcióra kerülő
kép eredetileg Sir Alexander Korda tulajdonában lehetett.
Képünk előkerülése mindenképpen komoly adalékul
szolgál a Tihanyi œuvre feldolgozásához. Általa jobban
megismerhetjük és megérthetjük festője alkotói
működését, mozgatórugóit, s közelebb kerültünk az egykori Korda gyűjtemény(ek) rekonstrukciójához, valamint
gazdagabbak lettek ismereteink Tihanyi Nyolcak korszakát
lezáró első – általa is fontosnak ítélt – periódusával
kapcsolatban. E kép előkerülése is jól példázza, hogy
minden egyes újonnan felbukkant mű, akár lappangó, akár
a teljes ismeretlenség homályából került elő, arra készteti
a kutatókat, hogy újraértelmezzék, újra górcső alá vegyék
az adott életművet és ahogy mostani példánk is mutatja,
általuk számos új művészettörténeti adalékkal, ismerettel
gyarapodhatunk.
Reméljük, hogy Tihanyi esetében sok hasonló, a
kutatóknak fejtörést okozó, a műkedvelőknek csemegét
jelentő esetnek örvendezhetünk még a jövőben.
Barki Gergely

Tihanyi Lajos autográf dedikációja a róla szóló, első monográfia (Robert Desnos: Tihanyi peintures 1908–1922. Editions «Ars», Paris, 1936.)
Korda Vincének ajánlott példányában.
2
Robert Desnos: Tihanyi peintures 1908–1922. Editions «Ars», Paris, 1936.
3
Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. A művész és művészete, Monument-Art, 2004. (A továbbiakban MMV 2004.) 108.
4
Idézi Molnos Péter Tihanyi Lajos Jacques de la Fregonniére-ről festett portréjáról írt elemzésében a Kieselbach Galéria 32. Aukciójának katalógusában.
5
Utóbbi kép jegyzetében a Korda név mellé egy kérdőjelet biggyesztett Tihanyi, így nem vehető biztosra, hogy ez a kép is hozzájuk került.
6
Majoros monográfiájának első kötetében (Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos írásai és dokumentumok.Monument-Art, 2002. (a továbbiakban MVV 2002.) a 14. képen
reprodukált mű adatai között Korda Sándor gyűjteményéhez sorolja, de Tihanyi autográf angol nyelvű képjegyzékében Korda Zoltán tulajdonaként tüntette föl
(MNG Adattára, Ltsz.: 18803/73-4)
7
Az egyik filmszalagot az MNG Adattárában őrzik, a másik, mozgalmasabb, több jelenetből álló film pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdona.
8
Idézi MVV 2002. 250.
9
Tihanyi Lajos autográf œuvre-jegyzéke. MNG Adattára, Ltsz.: 18803/73-7-16., valamint Tihanyi autográf angol nyelvű képjegyzéke, MNG Adattára, Ltsz.: 18803/73-4
10
A Szécsénykovácsiban festett művek közül ma a jelen tanulmányban szereplő 3 mű mellett csupán a Szécsénykovácsi nyár című festménye elérhető. R.: MVV 2004. 21 kép.
11
MVV 2002. 52. kép. Itt kell megjegyezni, hogy Majoros monográfiájának két kötetében is különböző, igen konfúz módon interpretálta a jegyzék szerinti azonosítását. Ld.
még MVV 2004. 121. 14. lábjegyzet.
12
MMV I, 48. kép
13
Bár Tihanyi levelében (közli: MVV 2002. 35.), melyben felajánlja a szóban forgó festményét, a kép címe mellett nem ez az összeg, hanem ennek a fele szerepel, de
nyilvánvalóan Bölöni maga is keresni akart, hiszen a kiállítás szervezésével, a képek szállításával, stb. neki is költségei voltak.
14
Tihanyi Lajos: Firenzei tájkép, 1912. R.: MVV 2002. 50. kép
1

David Korda londoni otthonában
két Tihanyi tájképével
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178 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

179 Berény Róbert (1887-1953)

Lányok a mezőn, 1910-es évek
Girls in the Field, 1910s

Kilátás a kertre
View to the Garden

67,5x57 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Grünwald Béla

92x74 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon felirat | Signed on reverse: A Magyar Nemzeti Galéria letéti raglapja

n

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 354 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 4 516 EUR

364

Kieselbach galéria

n

Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 419 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 38 709 - 58 064 EUR
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180 Frank Frigyes (1890-1976)

181 Czóbel Béla (1883-1976)

Műtermi hangulat festőállvánnyal, képekkel, Mimivel, 1938
Studio Mood with paintings and Mimi, 1938

Kék blúzos modell fehér gyöngysorral és rózsával
Model in a Blue Blouse with a White Necklace and a Rose

73,5x91 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Frank F
Hátoldalon | Reverse: Frank Frigyes 1938

66x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel

n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 096 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 4 838 EUR
366

Kieselbach galéria

n

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 096 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 12 903 EUR
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182 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Nagybánya látképe, 1920-as évek
Nagybánya, 1920s
46x53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Csaba
Vilmos
Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 29 032 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 48 387 EUR

„Ma is azt a színskálát érzem a festészet anyanyelvének,
amit Koszta és Nagybánya adott. Annyira ez a színskála él
bennem, hogy sokszor röghöz kötöttségnek is érzem
elevenségét. Igyekszem a mai napig is menekülni tőle,
mégis hozzám tartozik, ahogy magam tartozom
önmagamhoz”.
A magyar művészet kevés olyan sokszínű alkotót adott a
világnak, mint Perlrott Csaba Vilmos. Perlrott pár hónapos,
Koszta Józsefnél töltött nagyabonyi intermezzo után
Nagybányán kezdte meg felsőfokú tanulmányait, ahol
Iványi Grünwald Béla és Ferenczy Károly vezetése alatt
sajátította el a „naturalista”, természet utáni festészet
csínját-bínját.

Perlrott még egy évvel korábban, a magyar neósok
élharcosaként Kecskemétre tette át a székhelyét
Nagybányáról, ám legnagyobb bánatára nem vihette
magával nagybányai hegyeit az alföldi kisvárosba. Ahogy
egyik monográfusa, Benedek Katalin megemlékezett erről
a momentumról: „Kecskemét nem helyettesítette, s nem
pótolta számára Nagybányát”.
Perlrott és újdonsült felesége, Gráber Margit a Tanácsköztársaság bukása után rövid ideig a Tátrában időzött, majd
Németország felé vették az irányt, és pár évig a német
expresszionizmus iskolájával ismerkedtek. Huzamosabb
időre csak 1924-ben tértek vissza önkéntes száműzetésükből, és Perlrott még abban az évben felkereste Nagybányát. Az országhatárok megváltozása azonban komoly
akadályt gördített az immár egy romániai városba
„hazatérő” és román földön kiállítani vágyó magyar
művészek útjába. Temesváron az 1924-es, nagybányai
festészet történetére visszatekintő jubiláris kiállítást
megakadályozták a román hatóságok, majd Perlrottot és
barátját, Kmetty Jánost − a magyar sajtó legnagyobb
felháborodására − kitiltották az országból. Az eset nagy
port kavart, ám mit sem változtatott a magyar festők
Nagybánya iránti rajongásán: aki tehette, továbbra is
visszajárt festeni csonka Magyarországról.

Két évvel később, 1905-ben Ferenczy Károlynak
köszönhetően párizsi ösztöndíjat nyert, ami biztosította
számára a lehetőséget, hogy megismerhesse a legfrissebb
francia piktúrát és annak jeles képviselőit: az ekkor még
csak útkereső Delaunay-t és Braque-ot, Manet kanonizálódott impresszionizmusát, és legfőképpen Matisse
színektől hangos fauvizmusát. Perlrott palettája
kiszínesedett, azonban korántsem állt meg a fauvizmus
dekorativitásba oltott expresszionizmusánál: művészete
szinte egyik napról a másikra fordult át Gauguin
szintetizmusába. Bár a magyar közönség értetlenül állt
Perlrott hirtelen stílusváltásai előtt, a francia művészközösség nyitott, haladó szellemisége okán hamar
befogadta: 1907-től már a Salon d’Automne rendszeres
kiállítója volt. 1911-ben nyughatatlan természete egészen
Madridig és Toledóig űzte, ahol El Greco zsenijét fedezte
fel magának, de fél szemmel még ekkor is Párizsra figyelt:
festészetében a korai kubizmus vívmányai, Braque és
Picasso analitikus festészetének ismerete sejlett fel.

A Nagybányai táj éppen ettől kap személyes hangvételt:
amellett, hogy a háztetők geometrikus rendszerében
felbukkanni látjuk a kubizmus formai megoldásait, a
homogén színfontokban Matisse dekoratív színmágiáját,
és a háttér zöld dombjaiban Cézanne analizáló, aprólékos
ecsetvonásai köszönnek vissza, a nagybányai református
templom emblematikus tornya mögött ott rejtőzik még
valami: a Nagybányára való szüntelen visszavágyás, az
ismerős motívumok meghitt nyugalma. „Naturalistának
tartom magam a szó nemesebb értelmében − idézte a
festő szavait egy korabeli újság −, mert művészetem tiszta
természetlátáson alapszik, és csak a természet az, ami
inspirál. A mi naturalista művészeinktől csak a kifejezésmódokban térek el, ez lepi meg idegenül műveimben a
felületes nézőt”. Perlrott Csaba Vilmos párizsi tanultságát
a magyar tájba oltotta, és − rácáfolva az ellenhangokra −
ízig-vérig magyar festészetet hozott létre.
Pap Eszter

Benedek Katalin: Perlrott
Csaba Vilmos című
könyvének borítója

Perlott-Csaba Vilmos: Falurészlet
(Nagybánya) Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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183 Neogrády Antal (1861-1942)

184 Jámbor Lajos (1884-1954)

Sikeres vadászat (Udvarlás), 1900-as évek eleje
Successful Hunt, early 1900s

Gímszarvasok az őszi erdőben, 1910-es évek
Deers in the Autumn Forest, 1910s

40x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády A

140,5x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Jámbor

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

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 7 742 EUR

n
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185

n

Berény Róbert (1887-1953)

Olvasó lány pamlagon (Olvasó nő), 1906 körül
Girl Reading on the Sofa (Woman Reading), c. 1906
70x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 103 225 EUR
Becsérték: 35 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 112 903 - 161 290 EUR
Aukcionálva: Ismeretlen magyar festő műveként Olvasó nő címen:
Kieselbach 9. aukció, 1999. de-cember 10. 7. tétel.

IRODALOM | bibliography
- Barki Gergely: Lappangó művek felbukkanása – Adalékok
Berény Róbert festői pályafutásának újabb
megítéléséhez. Artmagazin, 2003/1. 72-74
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Barki Gergely: Lappangó művek felbukkanása – Adalékok
Berény Róbert festői pályafutásának újabb
megítéléséhez. Artmagazin, 2003/1. 72.
- Kieselbach 9. aukciójának katalógusa,
1999. december 10. 7. tétel.
Ismeretlen magyar festő műveként Olvasó nő címen.

Berény Róbert: Szalmakalapos önarckép, 1906.
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Berény Róbert Párizsi bordélyban című festménye előtt, 1906 körül,
Vészi Margit felvétele, magántulajdon

PÁRIZS - BUDAPEST, 1906
Az Olvasó lány pamlagon című festmény stílusa alapján az
1906 körüli időszakra datálható és logikusan illeszkedik
Berény Róbert 1906-os műveinek sorába.
Erre az esztendőre Berénnyel kapcsolatban többen is nagy
tisztelettel és zsenit kiáltó laudálással emlékeztek. Orbán
Dezső például hosszú évtizedek múltán is arról panaszkodott, hogy mikor Párizsban Berény tágas műtermének
vendége volt, rá oly nagy hatást gyakorolt fiatal
barátjának fölényes tehetsége, hogy az általa okozott
kisebbségi komplexust sohasem heverte ki. Egy ausztrál
folyóiratban közölt cikkében külön fejezetet szentelt annak
taglalására, hogy Berény 1906-ban miként ismertette őt
össze Gertrude Stein szombati soiré-in a kor leghaladóbb
művészeivel, Matisse-szal, Picassóval, stb. Bölöni György, a
későbbi Nyolcak csoport mentora szintén 1906-ban,
Párizsban ismerte meg Berényt a rue Campagne Première
9-es számú műteremházban, szomszédjaként. Fél
évszázaddal később erre így emlékezett: „A műteremház

Tárgyalt művünkről készült röntgenfelvétel

földszintjén egy atelier-ben Berény Róbert dolgozott.
Ő volt a legfiatalabb. Okos, filozofálni szerető elme, aki
matematikai problémákon és technikai újításokon törte
a fejét. Ez a szenvedélye megmutatkozott képei
konstrukcióiban is”. Ebben a házban lakott ekkoriban Max
Weber, később Matisse tanítványa, az amerikai modernizmus egyik legjelentékenyebb úttörője. Ő így írt Berényről:
„Egy életre szóló vonzalom és Berény Róbert drága emléke
1906 tavaszán, Párizsban plántálódott belém. […]Húsz
éves korához képest érettség benyomását keltette, és
olyan alapvető esztétikai törvényeket értett meg, ami csak
nálánál jóval idősebb emberről lett volna feltételezhető.
Beszéde élvezetes volt és szórakoztató, egyszerre
dogmatikus, szárazon szakértői s ugyanakkor érdeklődést
keltő és humoros. […] Megértette és messzemenően
csodálta Cézanne-t, Toulouse-Lautrec-et és a primitíveket.
[…] Elkerülte a nélkülözés és lemondás fájdalmát.
Kényelemben élt és rendszerint jól öltözködött. Szülei
tehetősek voltak és jól gondoskodtak róla. Csaknem
egyenlő időközönként kapott otthonról, Budapestről

anyagi és élelmiszer ellátást. Ezeket általában megosztotta kevésbé szerencsés magyar barátaival, ünnepi
összejöveteleken műtermében. Engem mindig szívesen
láttak.”
A fiatal Berény életében ez az esztendő igen változatos
eredményeket hozott. Szinte minden 1906-os évszámot
viselő festménye fontos műnek tekinthető a Szalmakalapos önarcképtől (MNG) a Kereveten fekvő aktig (Mgt.), de
minden egyes ekkori festménye egy új irány keresése,
amelyet újabb vászonhoz, vagy kartonhoz nyúlva látszólag
azonnal eldobott. E művek mégis végső kinyilatkoztatások,
amelyek roppant határozottsággal, magabiztosan kerültek
ki ecsetje alól. Bár nehéz két azonos módon megfestett
1906-os évszámot viselő művét felmutatni, a
stíluskeresésés egyes fázisai – elsősorban az utóbbi időben
szerencsés módon előkerült műveknek köszönhetően
– egyértelműen rekonstruálhatók.
Első megmérettetésén, az 1906-os Salon d’Automne-on
négy festmény képviselte az akkor mindössze 19 esztendős
művészt. Ezek közül az év nyarán magyarországi

vakációzása alkalmával festett két képét biztosan
azonosítani tudjuk. A Gyermekek a kertben című
vázlatosabb munkája (MNG) mellett az édesapját, Berény
Nándort ábrázoló reprezentatív portrét (Mgt.) ismerjük,
mely tárgyalt művünk egyik legközvetlenebb stílusanalógiája. 1906 nyarán Párizsból visszatérve, Budapesten, a
család Damjanich utcában bérelt tágas polgári lakásában
festette a portrét és elképzelhető, hogy itt született
tárgyalt festményünk is. Modelljét ezidáig nem sikerült
azonosítani, de a környezet sajátosságai, a nőalak
otthonos viselkedése miatt valószínűbbnek tűnik, hogy e
műve idehaza született. Általánosságban elmondható,
hogy a francia miliőben merészebb, sőt kifejezetten
extravagáns stílusú képeket festett, aktot például csak
Párizsban vett ecsetjére, míg az idehaza készült művei
szolidabb hangvételűek. Az olvasó lány tehát inkább a
rövid budpesti tartózkodáshoz köthető, ugyanakkor a
párizsi művein, ekkori festményein és aktrajzain
felbukkanó paraván motívuma nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy talán mégis a Campagne Premère-en
bérelt műteremben festette a képet. A modell azonosításával minden bizonnyal közelebb kerülnénk a kérdés
megoldásához is.
A Salon-on való részvételével párhuzamosan, 1906
októberében festette emblematikus önportréját, a
Szalmakalapos önarcképet, mely nem csupán stilárisan, az
ecset- és festékhasználat tekintetében (sőt a repedésháló
sajátosságait tekintve is!), de kompozícionális megoldásában – leginkább a könyv homogén színfoltjának
kiugratásával – egyértelműen a legközelebbi analógiája
tárgyalt festményünknek. Szintén kompozíciós megoldásával, a fő motívum, az ágyon fekvő nő átlós, teret
hangsúlyozó elrendezésével mutat közeli párhuzamot a
Kereveten fekvő akt, szintén 1906-os műve.
Berényre ebben az időszakban különösen nagy hatást
gyakorolt Félix Vallotton, kinek hideg színharmoniái, főleg
a szürke és padlizsánlila tompított tónusú akkordjai
visszaköszönnek Berény 1906-os vásznain. Az Olvasó lány
pamlagon című képén szintén ezzel a szürkébe tompított
padlizsán színnel, illetve a Vallottonra jellemző, élesen
kiugró, homogén színfoltokkal találkozunk, esetünkben a

könyv élénk vöröse és a párna markáns zöldjének
komplementeréből fakadó feszültséggel fűszerezve.
Nem véletlen, hogy az akkoriban szintén Párizsban
dolgozó Csók István egy évvel később Fülep Lajoshoz
címzett levelében – talán némi féltékenységtől átérezve
– „halvány Cézanne és Valloton [sic!] másoló”-ként
aposztrofálta Berényt.
Berény azonban autonóm egyéniség volt, szuverén festői
megoldásai révén, egyéni felületei és csakis rá jellemző
színhasználata alapján egyértelműen elkülöníthető
kortársaitól.
A stíluskritikai vizsgálat és az említett analógiák is
megengedik, hogy a feltételes módot kijelentő módra
váltva, tárgyalt művünket a korai Berény-œuvre-be
emeljük.

AZ ATTRIBÚCIÓT SEGÍTŐ VIZSGÁLATOK
Ahhoz, hogy a stíluskritikai elemzés megnyugtató
eredményét kellőképpen alá tudjuk támasztani, néhány
technikai vizsgálatot is elvégeztettünk a képen, valamint
annak egyik közeli analógiáján.
Az Olvasó lány pamlagon című festmény biztos
attribúciójával kapcsolatban a legnagyobb fejtörést
korábban az okozta, hogy míg Berény ebben a korszakában
szinte kivétel nélkül jelzéssel látta el műveit, esetünkben
– dacára, hogy mérete és kvalitása alapján az említett
1906-os művekkel egyenrangú, befejezett képnek
tekinthető – szignó nem látható. A műről készült
infravörös-, UV-, valamint röntgenfelvételek magyarázatot
adtak a szignatúra hiányára, hiszen a festménynek az a
szeglete, ahol a jelzet előfordulására a legnagyobb esély
lehet, pergés, és átfestések következtében elvesztette
eredeti felületét. Hasonlóan zavaró volt korábban az
asztalra helyezett csendélet esetlegessége, de az említett
fotóoptikai vizsgálatok kimutatták, hogy a festő korábban
egy kisssé bonyolultabb, eltérő kompozíciós megoldással
dolgozott, majd ezeket eltakarta, átfestette. Hasonló
módosítások tapasztalhatók az asztal körvonalánál, a
leomló terítő kendőzetlen átfestésénél, és a jelenlegi

állapotában csupaszon hagyott, korábban egy képpel
díszített fal esetében is. Mindezek szintén Berény festői
attítűdjére utalnak, az ő munkamódszerének sajátosságai,
hiszen hasonló megoldásokkal találkozunk a korszakban
festett több csendéletén, aktján, sőt portréin és egyéb
enteriőrbe helyezett alakos kompozícióin is. Berény szinte
kivétel nélkül, szándékosan láttatni hagyta átfestéseit,
módosításait, ezekkel az ízes felületi játékokkal is emelve
műveinek artisztikumát. A munkafázisok fátyolozatlan,
kozmetikázástól mentes megjelenítésével nem csupán a
kép festői kvalitásait engedte érvényesülni, de általa a
főmotívum egységesebb megjelenítését is elősegítette.
Tárgyalt festményünkön anyagvizsgálatot is végeztettünk
és egy könnyebben hozzáférhető, ma is a család
birtokában lévő művel, Berény édesapjáról festett 1906-os
portréjával vetettük össze az eredményeket. E technikai
vizsgálat kimutatta, hogy a kevert színek, mint például a
lila esetében a művész mindkét képen szerves anyagokat
használt és egyezés mutatható ki egyéb színek, a barnák,
feketék és fehérek használatában is.
E vizsgálatok mellett továbbra is fontos felhívni a
figyelmet azokra a stíluskritikia jellegzetsségekre és
egyezésekre, melyek e két festmény, illetve több 1906-os
Berény mű és tárgyalt festményünk között kimutatható.
Jellegzetes például ahogy a kéz tömbszerűségét ábrázolja
az olvasó lány és az édesapjáról festett portré esetében, de
hasonló megoldással találkozunk a szintén 1906-os Utcán
című művén (Mgt.) megjelenő kislány esetében, illetve az
1905-ös Nő pohárral című aktos kompozícióján (Mgt.) is.
Azonos továbbá a haj tövében, valamint a szemöldök
ívének lazúrosabb megoldása tárgyalt művünk és például
a Szalmakalapos önarckép esetében, de más részletek
összevetésében is hasonlóságot, azonosságot észlelünk,
így például az arcok tónusos felépítésében, sőt az itt
megjelenő repedésháló sajátosságaiban is, stb.
A most kalapács alá kerülő Berény kép a festő œuvrejének egyik legsziporkázóbb időszakában készült.
Elképesztően korán, már-már pimasz fiatalsággal tört
a legmagasabb csúcsok felé, hiszen ekkoriban Párizs
legprogresszívebb társaságaiban forgott, s egy évvel
később, – még mindig csak 20 évesen – már Matisse-szal
és a fauve-okkal egy teremben állított ki. Egy ígéretes
pálya brilliáns kezdetének lehettek tanúi, mindazok, kik
ekkoriban megismer-ték legfrissebb műveit. Ebben az
évben fénykép felvétel is készült róla, amin alig pelyhedző
állal, büszke magabiztossággal pózól egyik Párizsban
festett merész aktos kompozíciója előtt. Ez a kivételes,
méretes vászna ma lappang, nem elérhető. Egy álom válna
valóságga, ha előkerülne, s a már tervbe vett Berény
emlékkiállításon az olvasó lány mellé helyezhetnénk.
A mű újdonsült tulajdonosa mindnképpen a korszak egyik
legszerethetőbb gyűjtői darabját, Berény egyik legerősebb
periódusának titokzatos, bensőséges hangulatú művét
szerezheti most meg.
Barki Gergely

1
A technikai vizsgálatokat Vida Ágnes a Műtárgybírálat Kft munkatársa
végezte.

Berény Róbert: Kereveten fekvő akt, 1906, magántulajdon
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Berény Róbert: Ágyban fekvő női akt gipszszoborral,
1906-1907 körül, magántulajdon

Berény Róbert: Apám portréja, 1906, magántulajdon
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186 Sass Brunner ferencné (farkas böske) (1889-1950)
n

Napfényes domboldal kilátással
Sunlit Hill-Side

Domboldal szőlővel
Hill-Side with Wine-Yard

31,5x43,7 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

32,5x43,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent| Signed lower right: Sassné
A két kép együttes kikiáltási ára:
1 200 0000 Ft / 3 870 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 9 032 EUR

Anya és lánya Gandhi portréjával
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Az indiai festészet nemzetközi felértékelése napjainkban is
folyik monumentális kiállítások és aukciós szereplések
formájában. Ebbe a tendenciába illeszkedik Amrita
Sher-Gil 2007-es életmű kiállítása a londoni Tate
Modernben, aki szintén magyar gyökerekkel rendelkezett,
akárcsak Sass Brunner Erzsébet, a művészfeleség, anya,
indiaiként jegyzett magyar festőnő. Mindketten főleg
Indiában alkottak, utóbbi mégis kevésbé ismert szülőhazájában, holott művészi teljesítménye alapján nagy szerepe
lesz előbb említett felértékelési folyamatban.
Az első világháború után Sass Brunner Erzsébet szintén
művész férje, Sass Brunner Ferenc visszavonult, míg az
asszony a ’20-as évek közepén Budapestre ment lányukkal,
Brunner Erzsébettel, hogy szabadúszó festőként
dolgozzanak. 1929-ben együtt utaztak Szicíliába, ahol a
festésen kívül narancsárulásból tartották fenn magukat.
Sass Brunner Erzsébet egy misztikus álom hatására
meghívatta magukat Rabindranath Tagoréval, az indiai
polihisztorral Indiába, és bár az út viszontagságos volt, a
találkozó végül összejött 1930-ban. A két nő saruban és
maguk szőtte ruhában, Egyiptomot és Kalkuttát is
megjárva érkezett meg Santiniketába.

Az elkövetkezendő hat évben anya és lánya bejárták India
nagy részét, majd 1935 és 1937 között Japánban éltek.
1937-ben megjelent Mystic India through Art című
könyvük, amelyhez Tagore és Mahatma Gandhi írt előszót
– utóbbival is volt szerencséjük találkozni az Indiában
töltött évek alatt, ahol Brunner Erzsébet Gandhi portréját
is megfestette. A barodai maharadzsa – látva legfrissebb
londoni kiállításukat – felajánlott nekik egy többéves
szerződést azzal a kéréssel, hogy örökítsék meg az indiai
tájakat és embereket. Az 1940-es év nagy eseménye
kashmíri útjuk volt, melynek során a híres amarnáthi
Siva-barlangokhoz is elzarándokoltak.
A háború kitörése után az angol hatóságok minden
ellenséges ország állampolgárát deportálták. A függetlenségi mozgalommal közismerten szimpatizáló művésznőknek Naini Talba, a Himalája egyik legszebb nyaralóhelyének
fogolytáborába kellett menniük. 1941-től 1950-ig éltek itt.
Sass Brunner Erzsébet legszebb tájképei ekkor születtek, s
itt fejezte be két nagyszerű sorozatát, a Buddha, illetve a
Buddha megvilágosodása címűeket.
Sass Brunner Erzsébet és Sass Brunner Ferencné Niloufer hercegnővel, 1933
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187 Scheiber Hugó (1873-1950)

188 Ismeretlen festő olvashatatlan szignóval (20. század első fele)

Vonat, 1930-as évek
Train, 1930s

Avantgárd csendélet
Avant garde Still-Life

53,5x55 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Scheiber H

75x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: olvashatatlan

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 806 EUR

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 9 032 EUR

n

380

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

381

189 Tihanyi Lajos (1885-1938)
n

Táj patakban tükröződő gyaloghíddal, 1910-es évek
Landscape with a Bridge Mirroring in the Brook, 1910s
38x54 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas laid down on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tihanyi L
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 30 645 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 45 161 - 64 516 EUR

„Tihanyi Lajos egyike a legkomolyabb magyar koloristáknak. Szín, valőr, rajz nála mind egy
nagy festői probléma megoldásához szolgálnak. Mindent egyszerre, együtt lát és sohasem
pihen el annyira a részleteknél, hogy közben az egészet elfelejtené. Kiállított tájképei a
szintézis harmóniája, s mindent magába olvasztó kép”
Relle Pál: A Nyolcak kiállítása. Egyetértés. 1911. április 29. 12.

„Tájképein is mindig a jellegzeteset, a fontosat emeli ki. Felkutatja a mezőknek, hegyenek,
domboknak, erdőknek vázát, szerkezetét és e szerkezet uralkodik érzékien szép tündöklő
színek együttese felett. Tihanyi mint kolorista is elsőrangú. Természetesen nem az olcsó
kolorizmus kellékei, a naiv, gyermekes kék, olcsó piros, émelyítő lila rikolt fel vásznain.
Színei túltömöttek, erőteljesek, tiszták és mélyen égő tűz forrósága áramlik ki mögülük.
Tájképeiben többnyire a vidék valamelyik kiemelkedő, fontos részét emeli ki – például egy
hegykúpot, a hegy lába mellől feltörő magános fát stb. stb. Ezt a karakterisztikus részt
aztán kifejleszti, hangsúlyozza és alája rendeli a kép többi részét. Tájképei ezáltal annyira
karakterisztikusak lesznek, arculatuk annyira emlékezetünkbe rögződik, hogy Tihanyi képei
nyomán bátran útra kelhetnénk és rá tudnánk ismerni e tájképek eredetijére.”
Bálint Aladár: Tihanyi Lajos. Nyugat. 1918/II. 21-22. november 1-16. 706.

Tihanyi Lajos: Gellérthegyi tájkép, 1917, Magyar Nemzeti Galéria
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190 Rudnay Gyula (1878-1954)
n

191 Kiss Rezső (1889-?)
n

Bábonyi öreghíd
Bábony Bridge
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Középkori városrészlet kőhíddal (Brugge)
Town Scene with a Stone bridge (Brugge)

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rudnay
Jelezve balra lent | Signed lower left: 1949 Bábony

82x96 cm
Olaj,vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kiss R Bruges

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 096 - 1 548 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 4 516 EUR
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192 Nagy István (1873-1937)
n

Főkötős lány naranccsal, 1935 körül
Girl with Kerchief and Oranges, c. 1935
69x50 cm
Pasztell, papír | | Pastell on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 032 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 22 580 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1967: Nagy István emlékkiállítása,
Magyar Nemzeti Galéria
IRODALOM | bibliography
- Genthon István: Az új magyar festőművészet története
1800-tól napjainkig. Budapest, 1935,
Magyar Szemle Társaság;
- Sümegi György – Tóth Piroska: Egy délután Barcsay
Jenőnél. Forrás, 1985. 12. szám
- Perneczky Géza: Nagy István öröksége.
In.: Perneczky Géza: Tanulmányút a pávakertbe.
Magvető, 1969.

A FENSÉG APOSTOLA
Ragyogó kristálykék tekintet, kicsattanóan üde orcák,
takaros fekete főkötő – a beállítás mégis fejedelmi. A
székely parasztvilág kemény fából faragott zsenije, Nagy
István a magyar vidéki szereplőkben az időtlen fenséget
látta meg. Bár Genthon István összegző kötetében
megpróbálta besorolni az „őstehetségek” körébe, Nagy
István komoly akadémiai képzésben részesült, a naivok
anekdotizáló kedélyessége pedig egyáltalán nem jellemző
művészetére. Sokkal inkább az antik időtlenség, az
arcképek ikonszerű zártsága és a fenséges komolyságát
sugárzó monumentalitás. Nem véletlen mondta róla
Barcsay Jenő: „olyan volt, mint egy apostol. Amikor
beszélt, az ég felé nézett és kijelentett – úgy, ahogy
kinyilatkoztatások a képei.”
IDŐTLEN FŐMŰ
„Van egy kép a kiállításon – írja a hatvanas évek legjobb
szemű és tollú műkritikusa, Perneczky Géza az 1967-es
Nagy István-tárlaton is szereplő festményünkről –, már az
érett korszakból való, egy ülő parasztmenyecske, kezében
naranccsal. Olyan méltóság van ebben az alakban, mint
egy fejedelemasszonyban a quattrocento derekáról, az
olasz reneszánsz felívelő évtizedeiből. Fegyelem és szépség,

egyénítés és egyénen túli, örök mozdulatlanság – ez a
szintézisnek a másik, a nem műfajilag megfigyelt oldala:
Nagy István képein a népi, az archaikus kultúra embere a
polgárosodáson kívül, vagy azon túl, azt megkerülve válik
a magas művészet tárgyává, és ölti magára a ‚megörökítés’
megindító szépségű prózáját. A kelet-európai paraszt itt
érte utol, egy helyénvaló aspektusban, a polgárosodó
Európát.”
MINT A NÉMETEKNEK BEETHOVEN...
Minden egyetemessége mellett Nagy István elsősorban,
nagyon magától értetődő módon magyar. Nem véletlen
írta Nádas Péter a festőről: „...Nagy István festészetének
jelentőségét jobbára ezek adják, a közelisége, a tárgyiassága, a dologisága. Aminek sem a naturalizmushoz, sem az
első háború utáni kijózanodás nagy költői és képzőművészeti áramlatához, az új tárgyiassághoz nincs köze. Így
lehetnek a németek, amikor Beethovent, az osztrákok,
amikor Mozartot hallanak vagy éppen Trakl verseit
olvassák. Sajátként fölismerni. Van a világon ilyen arc,
ilyen táj, ilyen kék, ilyen barna, ilyen ritmus, ilyen
tárgyiasság, minden másra csak emlékeztető. Kivételes
érzet, amit furcsa módon alig észlelünk.”
BELSŐ HŰSÉG
Nagy István még mindig a leginkább alulértékelt alkotó a
magyar festészet történetében. Bár a legjobb szemű
szakemberek és a műgyűjtők (a Narancsos menyecske is
kiváló hazai magángyűjtemények „titkos” kincse volt idáig)
néha rácsodálkoznak egyedi, a nyugatos modernek
minden könnyelműségét nélkülöző robusztus és fenséges
tónusára. Ahogy szikár art poeticájában fogalmaz: „Egy
életen át kerestem a lényeget. A témában a lelket. Fák,
házak, virágok, emberarcok bonyolult összevisszaságában
azt, ami a felületek alatt vibrál. A belső hűséget.”

II. Amenofi szobra, Egyiptomi Múzeum, Piemonte
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Nagy István: Almát tartó menyecske,
1934, magántulajdon

193 Kádár Béla (1877-1956)
n

Artdeco kompozíció lóval, 1930-as évek
Art deco Composition with a Horse, 1930s
56x83 cm
Tempera, papír | tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 452 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 15 484 EUR

Kádár Béla: Álombeli táj, 1930-as évek eleje, magántulajdon

Kádár Béla: Három ló női alakokkal, 1935, magántulajdon
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194 Liezen-Mayer Sándor (1839-1998)
n

Udvarlás
Courtship
111x144 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 25 806 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 51 613 EUR
IRODALOM | bibliography
- München magyarul. Magyar művészek Münchenben
1850–1914. Szerk.: Kárai Petra–Veszprémi Nóra,
Magyar Nemzeti Galéria, 2009.
- Lyka Károly: Magyar művészet Münchenben.
Magyar művészet 1867–1896. Corvina, 1951.

UDVARLÁS
Színpadszerű kulisszát teremtő istállóban járunk. Középen
egy karbafont kezű menyecske tekint ki bátran a nézőre,
mögötte hanyagul támaszkodik egy faemelvényre a fiatal,
pörgekalapos udvarlója. A több száz éves német(alföldi)
iskolán studírozott Liezen-Mayer Sándor precíz realista
ecsete gondosan számba veszi a félhomályos környezetet:
a türelmesen álló két hátaslovat, a kapirgáló tyúkokat, a
galambdúcon üldögélő gerléket, a fonott kosarakat, a
lószerszámokat, a nyergeket, a szétszórt szalmát és a
magányosan árválkodó fakereket. A jobb oldali ablakból
beáradó fény meleg hangulatot kölcsönöz a szerelmi
jelenetnek, amely a műkereskedelemben ritkán felbukkanó,
nagy méretű, múzeumi kvalitású, korai Liezen-Mayer-mű.
A MÜCHNENI AKADÉMIA TANÁRA
München a 19. században a művészet fontos fővárosának
számított, ahogy Thomas Mann írta „Gladius Dei” című
novellájában: „A művészet virágzik, a művészet uralmon
van, a művészet mosolyogva nyújtja a város fölé
rózsafonatos jogarát.” A bajor kormány – ezt már a
korszak nagy hazai krónikása, Lyka Károly írta meg – három magyar művészt „tisztelt meg” tanári katedrával a

ifj. David Teniers: Kecskeistálló, Galerie zu Wien
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müncheni akadémián, Wagner Sándort, Liezen-Mayer
Sándort és Benczúr Gyulát, akiknek a királyi udvarba is
bejárása volt. Az 1860-as években Liezen-Mayer már sorra
aratta a sikereket Münchenben, többek között elnyerte
Thüringeni Erzsébetről készített historikus kompozíciójával
a történelmi festészet első díját a müncheni festőakadémia pályázatán. A mai magyar közönség is a Piloty hatását
tükröző, drámai, nagy, reprezentatív történelmi
jelenetekeit ismeri jól, mint például az „Erzsébet aláírja
Stuart Mária halálos ítéletét” vagy az „Erzsébet és Mária
Nagy Lajos király sírjánál 1385-ben” című kompozíciók.
SZÉP LEÁNYOK
A reprezentatív historikus vásznak mellett Liezen-Mayer
elsősorban intimebb hangulatú, polgári gyűjtőknek szánt
műveket festett. Ilyen volt a Magyar Nemzeti Galériabeli
2009-es nagy kiállításon („München magyarul”) a
napfényes parasztszoba ajtaját tortával a kezében kitáró
menyecskéről festett életképe („Születésnapi üdvözlet”,
1870-es évek vége). Ahogy Bakó Zsuzsanna fogalmazott a
katalógushoz írt tanulmányában: „Liezen-Mayer nevét
igazán ismertté azonban azok a romantikus hangvételű,
lírai szépségű illusztrációk tették, amelyeket Goethe és
Schiller műveihez készített.” Lyka Károly is a lírai jelzővel
jellemezte Liezen-Mayer művészetét, aminek középpontjában mindig egy „szép leány” áll. Nem véletlenül, Lyka azt is
elárulta, hogy „felesége München legszebb asszonya volt,
modelljei München legszebb lányai.”

ifj. David Teniers: Tehénistálló, Galerie zu Wien

195 Tóth Menyhért (1904-1980)

196 Tóth Menyhért (1904-1980)

Fekvő állat
Animal Lying

Bika
Bull

36,5x41 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: TM

40x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: TM

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR

© Zsellér Jenő

© Zsellér Jenő
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197 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)

198 Czigány Dezső (1883-1938)

Fiatal katonatiszt, 1916
Young Officer, 1916

Búcsú (Meghitt pillanat, Nocturne)
Farewell (Nocturne)

63x49,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba Novák 16

55x45 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czigány

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 226 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR
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199 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Önarckép
Self-Portrait
13,5x15,8 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai
Hátoldalon | Reverse: a festő autográf felirata
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 967 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 612 - 2 419 EUR

Jelen képünk hátoldala

200 Ámos Imre (1907-1944)
n

Emlékezések (Ódon szoba, óra, félrehúzott függöny), 1935
Memories, 1935
81x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ámos I 1935
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 967 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 38 709 EUR
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201 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Cogito ergo sum (A falu bolondja), 1903
Cogito ergo sum (Fool of the Village), 1903
74x54,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy
Jelezve jobbra lent a kereten | Signed lower right on frame: Cogito
ergo sum Descartes
Kikiáltási ár: 44 000 000 Ft / 141 935 EUR
Becsérték: 50 000 000 - 90 000 000 Ft
Estimated price: 161 290 - 290 322 EUR
A kép keretén hátul, jobbra lent Gulácsy Lajos autográf, nehezen olvasható felirata: „Gulácsy
Lajos: Csapszék a Tökfilkóhoz” (?).
A vászon hátoldalán krétával írt számok (532894 és 1350), a vakrámán 235-ös szám, valamint a
pécsi Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárának 1980–81-es „Nyolcak és aktivisták”
kiállításának raglapja, a Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris és az Arts Council of Great
Britain kiállítási cédulája.

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Horváth Zsigmond, majd Füst Milán és felesége, Helfer Erzsébet gyűjteményében,
később a Füst Milán Fordítói Alapítvány tulajdonában.

Gulácsi Lajos: Bohóc, szájában
szegfűvel. 1907-1909.,
Magyar Nemzeti Galéria

Gulácsy Lajos mint „Mulatozó paraszt”

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Őszi kiállítás. Nemzeti Szalon, 1903. Kat. 180. Cogito, ergo sum.
Gulácsy Lajos gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum, 1922. szeptember.
Kat. 68. Cogito ergo sum.
- L’Art en Hongrie 1905-1930. Art et Révolution. Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne, 1980.
- The Hungarian Avant-Garde – The Eight and the Activists. Hayward Gallery, London, 1980.
Kat. 51. The Fool of the Locality.
- Gli Otto e gli Attivisti. Palazzo Barberini, Róma, 1980.
- Avanguardia Ungherese. Teatro del Falcone, Genova, 1980.
- L’Art en Hongrie 1905-1930. Art et Révolution. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Párizs.
1980. október 20.–1981. január 4. Kat. 63. Le fou du village.
- Nyolcak és aktivisták. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1981. kat. 53. A helyiség bolondja.
Válogatás Füst Milán műgyűjteményéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest,
1992. május–augusztus.
- 2002-től letétként kiállítva a Magyar Tudományos Akadémia palotájának 3. emeletén.
„A mester én vagyok” Füst Milán és felesége, Helfer Erzsébet műgyűjteménye.
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2015. április 17–november 15.
- Gulácsy álmai. KOGART Kiállítások, Tihany, 2016. július 21–október 9.

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Dévényi Iván: Füst Milán, a műgyűjtő. Műgyűjtő, 1971/1. 7.
- Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Budapest, 1979. 7. kép.
- Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 1983. 40.
- Válogatás Füst Milán műgyűjteményéből. Katalógus. Szerk.: Ladányi József.
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1992.
- Bodnár György: „Uram, ha ezt a képet megvehetném!”.
Bevezetés a Válogatás Füst Milán gyűjteményéből c. kiállításhoz. Ars Hungarica, 2001/2. 425.
- A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei.
Szerk.: Papp Gábor, András Edit. Budapest, 2004.
- Papp Gábor György: A Magyar Tudományos Akadémia művészeti gyűjteménye.
Világosság, 2005/10. 127.
- Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos. Budapest, 2008. 124. oldal és 27. színes tábla.
- Magyar Művészet. 2014. március. 108.

Gulácsy Lajos: Gwinplayne, 1906 körül, magántulajdon
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A nagy találkozás
„Uram, ha ezt a képet megvehetném!” A fiatal Füst
Milán a Nyugat hasábjain ezzel a felkiáltással fejezte ki
elragadtatását Gulácsy 1909-es, az Uránia Szalonban
megrendezett kollektív kiállítása kapcsán. Bár ekkor még
nem engedhette meg magának a vásárlást, néhány
évtizeddel később teljesült a korábban reménytelennek
tűnő kívánság. Ettől kezdve egész életében szeme előtt
tartotta a megszerzett képet: íróasztala elé akasztotta,
hogy munka közben mindig szemmel tarthassa, hogy
ihletet meríthessen belőle.
Nem lehetett véletlen, hogy írók, költők, a modern
magyar irodalom képviselői ismerték fel először e
különös, nehezen megfejthető, de annál erősebben
fogva tartó életmű kivételes értékeit. Hosszan
sorolhatnánk Kosztolányi Dezsőtől Juhász Gyuláig, Keleti
Artúrtól Weöres Sándorig azoknak a neveit, akiket
megigézett képeinek lírai, egyszerre intim és bizarr világa,
akik ihletet merítettek titokzatos személyiségéből és
varázslatos művészetéből. Gulácsy festményeinek poétikus
hangulatában, a képekből kibontakozó különös históriák
szereplői között a költők otthonosabban mozogtak, mint a
festészet felkent kritikusai: a tanult esztétikai mankók
alkalmazása helyett elfogulatlan lélekkel merítkeztek meg
a festmények sajátos univerzumában, önfeledten
bolyongtak a mesék, legendák és drámák fantáziaszülte
kulisszái között, s élményeik szinte magától formálódtak
irodalmi művé, verssé, novellává. Gulácsy inspiráló
impressziói korántsem voltak tisztán festői élmények:
szabadon szárnyaló, sokszor összefüggéstelenül tévelygő
fantáziájából, tudatvilágának mélyéből bukkantak elő.
Megfejtésükre így nem kínálkozik egzakt, könnyen

igazolható, mechanikusan alkalmazható recept: a
fantázia-izgató bizonytalanság, az értelmezés sokszínűsége, az asszociációkat ellenőrizetlen utakra csábító homály
jellemzi legjobb műveit, így most bemutatott alkotását is.
Szerepjátszó önarcképek
Gulácsy Lajos életművében kitüntetett helyet foglalnak el
saját magáról festett portréi. Az 1902-es, első itáliai
utazását követő években több olyan önarcképet is
készített, amelyek gondolati centrumában a jelmezöltés, a
maszkhúzás, vagyis az én-keresés, a személyiséggel
való játék különleges művészi attitűdje áll. Nem csupán
festményein váltogatta szinte kéjes élvezettel szerepeit,
bújt hol a szerzetes, a dandy, az együgyű bolond, a vándor
vagy éppen a bohóc szerepébe, hanem a róla készült
fényképek is erről a sajátos kaméleon-létről tanúskodnak. Hol reneszánsz ruhát öltve, hol Hamlet-kosztümben,
karddal az oldalán, orgonán játszva, vagy éppen imádkozó
szentként, egy áttetsző lepelbe burkolva tűnik fel az
elsárgult fotográfiákon. Különleges szerencse, hogy az
egyik fennmaradt fotón a most bemutatott festmény
főszereplőjeként láthatjuk megelevenedni. A három
jóbarát, Horvát Elemér, Gara Arnold és a kép jobb oldalán
álló Gulácsy Lajos a legendás Szűz utcai műteremben
Adriaen von Ostade képeit utánozva, „Mulatozó
parasztok”-ként pózoltak a kamerának. A jellegzetes
kéztartás, a groteszk grimasz és a kalapba tűzött toll
egyértelműen jelzi, hogy a fénykép és a festmény között
szoros kapcsolat van: az úton levő vándor, a konvenciókból kilépő, öntörvényű bölcs bolond, a kocsmába készülő,
mulatni igyekvő kitaszított karaktere rendkívül közel
állhatott Gulácsyhoz.
E művészi szerepjáték mögött több féle szándékot
sejthetünk. A festő néhány írásában is felbukkan, sőt a
Cevian Dido című regénytöredékben mottóként tűnik fel
Oscar Wilde találó aforizmája: „Az ember legkevésbé
önmaga, ha saját személyében beszél. Adjatok neki
álarcot, és az igazat fogja mondani.” Gulácsy tökéletesen azonosulni tudott e szavakkal, hiszen szinte egész
élete azzal telt, hogy nárcisztikus, de egyben gátlásoktól
gyötört személyiségét újabb és újabb jelmezekbe bújtatva
tárta kortársai elé: néha furcsa, különc módjára
összeválogatott ruhákban járt, máskor komor, papos
külsőt öltött, vagy éppen pörgekalapos, grimaszoló
figuraként jelent meg csodálkozó kortársai előtt.
Cogito ergo sum
Gulácsy jelmezes önarcképei között különleges helyet tölt
be a most bemutatott alkotás. A festményt és az életmű
hozzá hasonló darabjait a művész monográfusa, Szabadi
Judit lefegyverző érzékenységgel elemezte egyik
tanulmányában: „… nagyon korán megjelennek
festészetében a bohóccá maszkírozott önarcképek is,
amikor éppen a krétafehérre mázolt fedőréteg alól
rajzolódnak ki mély keserűséggel a vonásai, vagy a csúcsos
kalap karimája alól villan elő a dolgok mélyére hatoló
ironikus vagy önironikus tekintete: a clown dévajkodó
kedélye vagy a fájdalmas fintor mögött felzaklatott,
gyötrődő lénye. Ha ugyanis Gulácsy ellágyult pillanatai-

Honoré Daumier: Utazók noktürnben, 1842-1847
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ban, mintegy a sors ellentételezéseként szívesen engedett
is sziréntermészetű álmainak, amelyekben »érzékeny,
feminin, bensőséges lélekként« ringatódzott képzelete
szivárványszínű hullámverésén, volt ereje az ellenkezőjéhez is. Ahhoz tudniillik, hogy önáltatás nélkül szembesüljön a léttel, mármint a reá szabott saját létével, ami a
semmiféle esztétikai közmegegyezéssel és társadalmi
konvencióval meg nem alkuvó személyiségét
eljegyezte a magánnyal, és egyre inkább az élet
perifériájára sodorta.
A jelmez Gulácsy bohóc-képein sors és szatíra is egyben,
ugyanis Gulácsy – és itt lép be a Wilde-féle paradoxon! – a
bohóc maszkjában vált maszktalanná. Picasso ekkoriban
szomorú szemű harlekineket, Rouault pedig vaskos,
könnyes arcú bohócokat festett, de ami náluk téma, az
Gulácsynak saját léte – hiszen önarcképek.
Atavisztikus, nyomasztó alkonyi homályban, kihalt, sivár
táj előtt jelenik meg a Cogito ergo sum (Csapszék a
Tökfilkóhoz) című festményén, mintha a látóhatáron
fehérlő kocsma roskadozó viskójához invitálna bennünket
felfelé tartott hüvelykujjával. A mozdulat jelentése
azonban nem merül ki egy ilyesfajta praktikus útmutatásban. Félreérthetetlen ugyanis, hogy a görcsös botot
markoló összeszorított kézből oly figyelmeztetően
kimeredő hatalmas ujj a tollas süveg alól kivillantott
látnoki szempár meghosszabbítása, minthogy mindkettő
üzenete egy és ugyanaz. Mégpedig a tudat működésének
és az önmagára utalt individuumnak a felelősségteljes
felismerése: Gondolkodom, tehát vagyok.”
Az újraköltött mese
A kép főszereplője, az úton lévő, a köztes állapot izgalmas,
lebegő bizonytalanságában élő vándor, a bölcs bolond, a
konvencióktól, fojtó civilizációs szabályoktól megszabadult
ember jelképe, aki gúnyos, ravasz, fölényes vigyorral tekint
vissza a nézőre: nem tudni, reménykedve invitál vagy
lemondóan búcsúzik, meghagyva minket a hétköznapi lét
kényelmes, de béklyóba kötő hálójában. A megfestés
módja, a színvilág és a formaadás karaktere távol áll a
századforduló modern festői megoldásaitól, egyszerre
újszerű, mégis egy évszázadokkal korábbi múltat idéz.
Az életmű ismeretében nem meglepő az a szoros formai és
tartalmi kapcsolat, amely képünket a művészettörténet
tradicionális kánonjához köti. Gulácsy festményei és írásai
jól megragadhatóan közvetítik számunkra alkotói
hitvallásának történelmi- és stíluseszményeit, sőt számos
korabeli fotó teszi nyilvánvalóvá szinte bizarr vonzódását
az elmúlt századok letűnt, idealizált atmoszférája iránt.
A képein feltűnő formai idézetek – stílusának számos
karakteres vonásához hasonlóan – a jelen gyötrő
realitásától való elszakadást szolgálják, kilépést a
jelenségvilágból, elemelkedést a konkrétumtól. Így
válik kezében a műtörténeti analógiák felidézése a belső
emóciók, a lelki tartalom kifejezésének eszközévé:
Gulácsynál ez is csupán álarc, melynek segítségével
kendőzetlenül szólhat önmagáról. Erről az alkotói
módszerről a művész első monográfusa, Lehel Ferenc a
következő szavakkal emlékezett meg 1922-ben kiadott
kötetében: „Szimpatikus művészeinek modorát minden
időben kedvtelve utánajátszotta anélkül, hogy ez

művészetének lényegét érintette volna. Jellegzetessége
uralkodó maradt a sokféle befolyás fölött, mely érintette.
Akár régi mester: Giorgione, Botticelli, Luini, Magnasco,
akár modern művész: Burne-Jones, Toulouse-Lautrec,
Rippl-Rónai, Kokoschka művészete ihlette meg,
egyéniségét soha egy pillanatra nem nyomták el hatások.
Virágról virágra szálló pillangó csapongása korunk
művészeinek sajátszerű szenvedélye, mellyel társaikat,
régieket és moderneket interpretálják. Az interpretáció
éppen nem puszta utánérzés, nem egy más egyéniségben
felolvadás, hanem ellenkezőleg: egy idegen személyiség
átöltöztetése a művész saját ruhájába. Így interpretált
Gulácsy festőkön kívül írókat, kik képzeletét lebilincselték.
Dante mellett Victor Hugo, Poe, Verlain és később
Wilde tartották képzeletét izgalomban és indították festői
ábrázolásra. Ilyfajta művei nem illusztrációk, melyek
korhűségben és egyéb külsőségben igyekeznek a meséhez
alkalmazkodni. Gulácsy interpretációja újrakölti a
mesét, melynek fonalát akárhányszor összegubancolja.”
A „botcsinálta műgyűjtő”
Talán éppen azon a bizonyos, 1909-es Gulácsy kiállításon,
azzal a vágyakozást kifejező mondattal kezdődött minden:
„Uram, ha ezt a képet megvehetném!” Az áhított festmény
a mester Veronai-álmok ciklusának egy ma még lappangó
darabja volt, amelynek leírása Füst Milán Nyugatba írt
cikkéből maradt ránk: „Nehéz, sivár délután van a mezőn,
egy hosszú köpenyű, görbedő vállú fiatal filozófus
ballag, sétál … és a szemei sóvárogva magukba isszák a
rózsaszínű lány édes, nyílt tekintetét, a lány mellett a
rózsaszínű nővére mindent tud és a földre néz, hátul még
két nem fontos ember jön: kisérők.” Bár e festmény sosem
került az író birtokába, Gulácsy művészete azonban a
Cogito ergo sum megszerzésével örökre bekerült Füst
Milán közvetlen környezetébe, a legjelentősebb magyar
író-gyűjteménybe.
E kollekció egykor közel 250 művet számlált: festmények,
grafikák, szobrok és iparművészeti tárgyak alkották: egy
kitűnő ízléssel berendezett lakás hangulatteremtő
rekvizitumai. Bár házasságkötése után, felesége örökölt
vagyonából Füst Milánnak végre módja volt műtárgyakra
is áldozni, gyűjteményét jelentős részben mégis inkább a
művészekkel való szoros barátság alapozta meg.
(Felesége, Helfer Erzsébet aranyműves családból
származott, ráadásul a harmincas években, ügyes üzletas�szonyként megszerezte az Epeda termékek hazai
forgalmazásának kizárólagos jogát, ami biztos egzisztenciát teremtett mindkettőjük számára.) Berény Róbert,
Bernáth Aurél, Bokros Birman Dezső, Beck Ö. Fülöp,
Ferenczy Béni és Tihanyi Lajos jó ismerősei voltak, s
mindegyiküktől jelentős műveket birtokolt. Nem egy fiatal,
pályakezdő művész felfedezésében is kitüntetett szerepet
játszott: Advent című kisregényéhez az ifjú, akkor még
szinte ismeretlen Derkovits Gyulától rendelt 1921-ben
illusztrációkat, de Nagy Balogh János művészetéről is elsők
között írt elfogódott hangú ismertetést. Kitűnő, a festészet
rejtett értékeit korán felfedező szemét dicséri, hogy az
elsők között ismerte fel Csontváry zsenijét: verset írt
róla, gondolatokat merített írásos hagyatékából, sőt az
ötvenes években – Tompa Kálmán magasabb ajánlata

miatt meghiúsult – kísérletet tett rá, hogy a SzegedyMaszák gyűjteményből megvásárolja a Római híd
Mosztárban című képet. Ha Csontváryval kudarcot vallott
is, gyűjteménye számos kiemelkedő darabbal gazdagodott
az évtizedek során. A Nyolcak alkotói közül Berényt és
Tihanyit múzeumi rangú művek képviselték, elég csupán a
feledhetetlen Weiner Leó-portréra, Füst Milán közel két
évtizeddel későbbi, de nem kevésbé pazar arcképére, vagy
éppen Tihanyi zavarba ejtő Falusi kentaur című
festményére gondolni. Nagy-Balogh János egy jellegzetes
enteriőrrel, Mednyánszky László két remek tájképpel,
Rippl-Rónai az író feleségéről készített, kitűnő pasztellportréval volt jelen a kollekcióban, míg Scheiber Hugót
szintén egy húszas években készült női arckép reprezentálta. A jelentős grafikai anyagban számos erotikus, sőt
pornográf munka is helyet kapott, jelezve tulajdonosuk
intenzív érdeklődését a szexus, a testiség témája iránt: a
nagy hódító, az idős professzorként is rajongó
kékharisnyák hadától körülvett sármőr regényeinek egyes
szereplői, sőt az orvoslás szándékával írt Szexuál-lélektani
elmélkedések című munkája is hasonló tanulságokkal
szolgál.
A Cogito ergo sum egykori „otthona”, a legendás
Hankóczy Jenő utcai lakás utánozhatatlan miliője Füst
Milán talán legkitartóbb tisztelője, Somlyó György
1987-ben papírra vetett sorai révén elevenedik meg:
„Még minden (vagy majdnem minden) a helyén van Füst
Milán volt lakásában is. De már csak a külön-külön anyagi
»értékeket« számba vevők és leltározók számára őrzi még
egy-két pillanatig a benne testet öltött drámai és
démoni személyiség üzenetét, amelyre éppen ők talán
kevéssé fogékonyak (hiszen tisztük folytán nem az egészre,

Gulácsy Lajos: Önarckép, 1903,
Magyar Nemzeti Galéria

hanem a külön-külön részekre kell figyelmüket fordítaniuk).
Az egész, amelyben a Füst Milán-i látomásosság rendetlen
rendjében torlódik egymásra XV. századi toszkánai
nyolcszögletű diófa asztal és trapéz alakú XVIII. századi
velencei tükör, szavakkal leírhatatlan alakú megfeketedett
tibeti bronzfüstölő, a hallban a XVII. századi flamand
kabinetszekrény, teknőc-, gyöngyház-, jávor- és
márványberakásaival és a titkos ajtó mögött titkos
fiókjainak sorával, meg az ugyanazon századbeli itáliai
láda, a maga tömör nyíltságával, Gulácsytól Rippl-Rónain,
Tihanyin keresztül Kmettyig, Nagy-Baloghig, Bernáth
Aurélig és Berényig egy egész kis XX. századi magyar
festészettörténet, kőkori edények és indiai Buddha-szobrok, az egész már a katasztrófa időzített, tudható,
mindnyájunk asszisztenciájával és tanúságával bekövetkező, elkerülhetetlen pillanatát idézi fel. (…)
Igazában nem a fényűzéshez, hanem a valóban szükséges
(olykor, igaz, bizarr) dolgok szűk köréhez vonzódott; ha
démoni komédiás voltában sokszor játszotta a tobzódót is.
Rajongott – a maga módján, a maga rendkívüli, kirekesztő
és autartikus módján – rajongott minden művészetért,
pontosabban minden művészet néhány kiválasztott kevés
számú alkotásáért, de környezetében nem a különc módon
»esztétikus«, hanem éppen a különc módon aszkétikus
ízlés, mi több, igény jellemezte. (…) Kizárólagos és
önkényes ízlését ismerve, biztosra vehetjük, hogy
azoknak a képeknek tucatjait, grafikáknak, metszeteknek
százait, amelyek körülvették, legnagyobb részben nem
szerette. Különös módon, együtt mindezek mégis őt
Gulácsy Lajos imádkozó szentként (Rónai Dénes felvétele)
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a kép eredeti, korabeli, fekete kerete gulácsy lajos autográf feliratával

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása Füst Milán műgyűjteményéről, 2015
tükrözik. Néhányért persze rajongott, közülük. A már
említett Gulácsyért például. Vagy Bernáth Aurél női
képmásáért, amely, rejtélyes megfogalmazásában, a
Louvre Alba hercegnőről készített egészalakos Goya-portréjának fejéhez hasonlít. (…)
Óhatatlanul nemcsak az emlékek, nemcsak a lakás minden
részében ott remegő széthullás megindultságában, hanem
e botrány atmoszférájában is járok e lakásban, ezen az
utolsó itt töltött délelőttömön. Még egy pillantás
Gulácsy-Descartes tollas-csúcsos bolond-kalapjára, a
Hatvany-akt tapintható húsára, a Névtelen reneszánsz
Irgalmas Szamaritánusának sötét tónusaira, még egyszer
odaülve Milán bácsi íróasztalához, magam elé képzelve a
tintorettói Zsuzsánna ragyogását a vének kétoldalt

Az idős Füst Milánné férje dolgozószobájába, feje mögött
Gulácsy Cogito ergo sum című festményével,
előtte Rippl-Rónai József róla festett portréjával, 1974

leskelődő hunyorgó szemében, még egyszer kezembe véve
az ágy melletti ócska kovácsoltvas asztalkán most is ott
sorakozó vaskos-csúnya maga-kovácsolta, maga-csiszolta
vas- és rézeszközeit (ezek vajon hová kerülnek?), úgy
érzem, Füst Milán, születése centenáriumának küszöbén,
most hal meg másodszor. Szomorú, hogy ezt az évfordulót
ezzel kezdjük ünnepelni. Csak az a vigasztaló, hogy ő ezt a
második halálát is túl fogja élni. Hiszen halhatatlan.”
Az egyik legismertebb, legtöbbször kiállított és
reprodukált Gulácsy-főmű, s egyben a magyar festészet történetének talán legtalányosabb önarcképe
kerül most közönség elé. A Cogito ergo sum című
festmény 1903-as bemutatkozása óta most először

bukkan fel a műtárgypiacon: több mint fél
évszázadon át Füst Milán legendás, Párizsi utcai,
majd Hankóczy Jenő utcai lakásában, a magyar
irodalom egyik kultikus szentélyében rejtőzködött,
majd az örökösök letétjeként, közel másfél évtizeden
át a Magyar Tudományos Akadémia palotájában
került a közönség elé. Különleges, szinte példa
nélküli esemény Magyarországon, hogy egy ilyen
kiemelkedő kvalitású, ilyen patinás múlttal
rendelkező festmény a múzeumi környezetből
kikerülve ismét a szabad műtárgypiacon találhat új
gazdára.
Molnos Péter

Füst Milán Angyal utcai otthonában, 1920

Gulácsy Lajos autográf felirata a keret hátoldalán
Füst Milán dolgozószobája Gulácsy Lajos Cogito ergo sum című
festményével
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Füst Milán lakásának részlete

Kieselbach galéria

405

Rembrandt: Önarckép mint nevető Zeuxis
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202 Molnár C Pál (1894-1981)

203 Adolf Kaufmann (Troppau 1848-1916 Bécs)

Itáliai táj
Italian Landscape

Tavaszi folyópart
Spring by the River

30x40 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

60x40 cm
Olaj, papírlemez | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: A. Kaufman

Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 258 EUR
Becsérték: 150 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 484 - 968 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 194 EUR

n
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204 Ferenczy Károly (1862-1917)
n

Tanulmány a cipőgomboláshoz
Study to the Shoe Buttoning

CSALÁDI IDILL

55x35,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on reverse:
Tanulmány a cipőgomboláshoz.
Édesatyám Ferenczy Károly festette. Ferenczy Valér
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 14 194 EUR

FESTŐK FESTŐJE

FELBORÍTÁS

Ferenczy Károly az 1900 körüli évtizedek modern magyar
festészetének titkos kulcsfigurája. Nem volt bohém alkat,
inkább jólnevelt és diszkrét, nem törekedett vezető
szerepre, mégis ő lett a nagybányai szabadiskola fő
tekintélye. Ferenczy azóta is a választékos ízlésű műértők
és a festészet szakmai fogásaira érzékeny művészek
kedvenc modern magyar alkotója; ahogy szellemi örököse,
Bernáth Aurél mondta: a „festők festője”. Nem ontotta
magából a képeket, hosszan érlelte magában a témákat,
újabb és újabb variációkat készítve belőlük. A Nemzeti
Galériában rendezett 2012-es nagy gyűjteményes
kiállításának oeuvre-katalógusa alig négyszáz festményt
számlál. Ebből a jól dokumentált és közkedvelt életműből
is újra és újra bukkannak fel ismeretlen alkotások, köztük a
most kalapács alá kerülő „Tanulmány a cipőgomboláshoz”
című kompozíció.

Az oeuvre-katalógusban 103-as szám alatt szerepel egy
lappangó „Cipőgombolás” (vagy „Öltöztetés”) című,
62×77,5 cm-es festmény. Monográfusa, Genthon István
röviden közölte a kép témáját: „szakállas férfi egy kislány
cipőjét gombolja”. A festő első „monográfusa”, a szintén
festői pályát választó Ferenczy Valér katalógusában, a
39-es tételnél egy képváltozatot ír le: „Noémi mint kis
gyermeklány piros ruhában; egy sötétruhás egyszerűbb
asszony a gyermek cipőjét gombolja. Zöldes szobai háttér.”
Valér leírta, hogy apja rendszeresen festette át képeit, s a
történetet épp egy Béniről festett, a gyerekkel együtt
növekvő-változó portéval illusztrálta. Valószínűleg ennek a
„felborításnak” (bouleversirozás) nevezett folyamatnak a
során cserélt helyet Noémi kis cipője előtt az asszony a
szakállas férfival.

id. Ferenczy (Freund) Károly unokájával, Valérral, 1890
körül, Ferenczy Család Művészeti Alapítvány
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Ferenczy Valér: Ferenczy Károly. Nyugat, 1934.

Nincs még egy ilyen família a 20. században, amely ennyi
kiváló alkotót adott volna a magyar művészet történetének. Ahogy Tersánszky Józsi Jenő írta, lenyűgözve a lobogó
hajakkal és nyakkendőkkel vonuló Ferenczyektől a
nagybányai Klastromréten: „A röneszánszban voltak csak
ilyen művészcsaládok, akiket valahogy körülleng az áhítat
felismerhetően, az, amivel mesterségükön csüngenek.”
Szerencsére a hagyaték is gondos kezekbe került, a szintén
festő Ferenczy Valér gondosan feljegyezte a most kalapács
alá kerülő kép hátoldalára, hogy édesapja készítette
tanulmányként a „Cipőgombolás” című művéhez. Több
mint valószínű, hogy a szakállas öregúr, aki olyan
odaadóan hajol előre, hogy begombolja a (képen már nem
szereplő) kislány cipőjét, az maga a boldog nagypapa,
idősebb Ferenczy (Freund) Károly, az erdélyi vasút korábbi
vezérigazgatója.
FESTŐI KULTÚRA SZÜLETÉSE
A kép születése egybeesik a modern magyar festészet
születésével. Ekkor járta Ferenczy a nagybányai dombokat,
hogy modernizált evangéliumi jelenetén („Hegyi beszéd”,
1896–1897) összeházasítsa a klasszikus festői stúdiumokat
a Bastian-Lepage-féle hétköznapi közvetlenséggel és a
természeti fényektől megittasodó plein air varázsával.
Fiatal gyermekeit, Bénit és Noémit több bájos portrén is
megörökítette. A most előkerült kompozíció megidézi a
Ferenczy Károly körüli szeretetteljes családi miliőt,
tanúságát adva páratlan festői színkultúrájának.

Ferenczy Valér igazolása a festmény hátoldalán

205 Rippl-Rónai József (1961-1927)
n

Napsütötte házak virágzó akácfákkal, 1903
Sunlit Houses with Blossoming Trees, 1903
36,5x47,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Rónai 03
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194 EUR
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 25 806 - 38 709 EUR		

Rippl-Rónai József, 1913 körül
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206 Than Mór (1828-1899)
n

Nyáry és Pekry elfogatása Szolnoknál
(Színvázlat), 1853
Capturing Nyáry and Pekry at Szolnok, 1853
57x111 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Ernst Lajos, 1898

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 7 096 - 9 032 EUR

Ernst Lajos gyűjteményét
bemutató könyv borítója

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Ernst Lajos gyűjteményében.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Ernst Lajos magyar történeti gyűjteménye.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1932. (Kat. IV/5)
- A Magyar Kir. Postatakarékpénztár aukciója.
Ernst Múzeum, Budapest, 1939. január. (Kat. 610)
- A Bizományi Áruház Vállalat 24. képaukciója.
Budapest, 1971. május. (Kat. 298)
- Művészet Magyarországon 1830–1870.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
1981. augusztus–november. (Kat. 158)
- Egy gyűjtő és gyűjteménye. Ernst Lajos és
az Ernst Múzeum. Ernts Múzeum, Budapest,
2002. március 17–április 28. (Kat. 120)

Than Mór: Nyáry Lőrinc és Pekry Mór elfogása, 1853,
Magyar Nemzeti Galéria

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Művészet Magyarországon 1830–1870. II. kötet.
Katalógus. Budapest, 1981. (52. tábla)
- Cennerné Wilhelmb Gizella: Than Mór,
Budapest, 1982, 48. kép
Ernst Lajos kiállításának eneriőrje, 1912

A festmény főhőse, Nyáry Lőrinc Hont vármegye főispánja
az egyik vezetője volt annak a küldöttségnek, amely a
Szent Koronát kísérte amikor Szapolyai János özvegye,
Izabella átadta azt I. Ferdinándnak. 1547-ben kinevezték
Szolnok várának kapitányává. 1552 szeptemberében az
észak felé nyomuló törökök nagy erőkkel ostromolták meg
a várat, de Nyáry maroknyi hűséges emberével, élükön
Pekry Lajos hadnaggyal a végsőkig kitartott. A hatalmas
túlerő és a zömében zsoldosokból álló magyar sereg nagy
részének árulása folytán a várat végül elfoglalták, a
kapitány török fogságba esett és Konstantinápolyba vitték.
Egy muzulmánná lett magyar, regőczi Huszár Imre csellel
kiszabadította, így végül hazatérhetett Magyarországra.
A történetnek számos irodalmi feldolgozása született,
többek között Tinódi Sebestyén is megörökítette.
Legismertebb ábrázolása Than Mór Nyáry és Pekry
elfogatása című kompozíciója, mely 1853-as
bemutatásakor – a nemzeti elnyomás szimbólumaként – hatalmas sikert aratott. A Magyar Nemzeti
Galériába került végső, nagy méretű festmény azt a
pillanatot ábrázolja, amikor a várba betört törökök végezni
készülnek Nyáryval és hadnagyával, de lovon ülő
hadvezérük parancsára a lesújtani készülő fegyverek
megállnak a levegőben. Ali pasában ugyanis tiszteletet
ébresztett, hogy a magyar kapitánynak a zsoldosok
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szökése következtében mindössze huszonkét embere
maradt, mégis is végsőkig kitartott a sokezres török sereg
ellen.
„A vázlat sommás, pasztózus színfelrakása, a tömegek és
színek értelmes, egymást fokozó csoportosítása Than
meglepő érettségéről tanúskodik (…) A kép központi
alakjainak csoportfűzését – a féltérdre bukó főhős a két
martalóc karja között – Van Dyck bécsi múzeumban lévő
Sámson és Delila jelenetéből vette. Than színvázlatának
festői erényei azonban meggyőzhetnek minket arról, hogy
nem az invenció, vagy a természeti studiumok hiánya
miatt használta fel az igen ismert előképet. A két kép
között utalásszerű kapcsolat van, melyet értelmezhetünk
így is: Nyáry és Pekry úgy küzdött a túlerővel szemben,
mint az ármánnyal meggyengített bibliai Sámson. A
kompozíció érdekességét fokozza, hogy Nyáry arcvonásai
– bizonyára nem véletlenül – Rákóczi Ferencére
emlékeztetnek, így e mű a kortárs magyar szemlélő
számára asszociációk egész sorát hordozhatta.” (Sinkó
Katalin. In.: Művészet Magyarországon 1830–1870. II.
kötet. Katalógus. Budapest, 1981. 288.)
Molnos Péter
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207 Kövér Gyula (1883-?)
n

Műtermi hangulat kékben, 1910 körül
Studio Mood in Blue, c. 1910
120,5x167
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed right centre: Kövér Gyula
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 12 903 EUR

„A nő különben és a köréje font kérdések szövevénye
pillanatra sem hagyja nyugton a polgári lelket. Egyrészt a
lovagkor megújult tiszteletével közelít feléje, másrészt
megint kíváncsiskodásának engedve, fürkészi érzelmi és
ösztönéletének >problémáit<, >titkait<...” /Halász Gábor/
Kövér Gyula esete a nőkkel, pontosabban a Nővel
meglehetősen vadregényes. Szeretett, aztán jött a keserű
elválás, majd a háború, és − mindenki legnagyobb
megkönnyebbülésére − a boldog egymásra találás, a várva
várt pozitív végkifejlet. Helena Kangas, finn írónő egy, a
művész műtermében tett látogatását követően tömören
summázta a Kövér alkotói szentélyében tapasztaltakat:
meztelen lányok üldögéltek és cigarettáztak mindenütt,
miközben az akkor már idős, 60 éves mester mély
koncentrációval festette őket. Egyetlen nő viselt csupán
ruhát: a művész szeretett felesége, Alice Stünkel, aki
mindeközben csendesen figyelte az újabb és újabb
remekművek születését. A köztük lévő kötelék próbára tett
szerelem volt, harminc évet vártak arra, hogy együtt
lehessenek − immár nem volt mire féltékenynek lenni,
az idő őket igazolta.
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Kövér Gyula: Önarckép

Kövér már az első világháború előtt is portréiról, aktjairól
volt közismert, és sikerét csak fokozta az 1922-es és ‚23-as
műcsarnoki akt-díjak elnyerése. A szép női aktokra nagy
volt ekkoriban a kereslet, de több volt ez nála holmi piaci
spekulációnál: Kövért általában véve is lenyűgözte a nő
mint jelenség: annak misztikus aurája, ruhátlanságában is
titokzatos, elzárkózó természete.
A Modell zöld szobában azon ritka művek egyike, ahol a
modell nem mosolyog közvetlenül a kép nézőjére, hanem
szórakozottan maga elé tekint és karcsú testét enyhén
kicsavarva mégiscsak felfedi, mintegy felkínálja magát a
mohó szemlélődőnek. Ebben a felkínálásban azonban
nincsen semmi közönséges − mintha a világ legtermészetesebb dolga volna a mezítelenség, s ezzel még semmi sem
lenne eldöntve; a női lélek legmélyebb bugyrai továbbra is
feltáratlanok maradnak.

Kövér − hangsúlyozva a modell testének finom
hullámázását − óvatosan kibillenti a kép horizontális
irányvonalát az enyhén megdöntött kék fotellel és a
padlószőnyeg geometrikus formáival − utóbbi képi
elemben tisztán megmutatkozik a festő vonzódása a dekoratív, szecessziós minták felé, melyek egyfajta kellemes
lebegésben tartják alakjait és elmélyítik az egyébként
lezárt, statikus teret. A festő ugyanakkor remek
arányérzékkel egyensúlyozza ki a képtér jobb oldalán lévő
levegősséget a bal oldalon fodrozódó dús drapériákkal. Jól
sikerült feldolgozása ez egy olyan képtémának, amely
sohasem hagyta őt nyugodni − mindezt egy harmonikus,
egységesítő színpalettával, mely még inkább kiemeli az
ábrázolt téma éteri mivoltát.

Van abban valami újszerű, szerény elegancia, ahogy
meghagyja a nőt önmagának.
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208 Pécsi Pilch Dezső (1888-1949)

209

Vásárból érkezve (Család), 1935
Arriving from the Market (Family), 1935

Balatonlellei csendélet a kerti asztalon (Őszirózsák), 1930
Still-Life on the Garden Table, 1930

100x150 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pécsi Pilch D 935
Hátoldalon | Reverse: A Képzőművészeti Társaság pecséte, 1936

99x70 cm
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla 1930 Lelle

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR
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n

Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 6 452 EUR
Szerepelt a BÁV 48. aukcióján 1979. május
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210 Czóbel Béla (1883-1976)

211 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)

Műtermi csendélet, 1930-as évek
Studio Still-Life, 1930s

Párizsi műterem kék drapériával, 1912
Studio in Paris with a Blue Drapery, 1912

51x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czóbel

91x71,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Csaba V Paris 912

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 10 968 EUR

Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 45 161 - 77 419 EUR

n
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212 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

A lány útja (A városba érkezés, forgatag, gavéllérok, Madame)
The Way of the Girl (Arriving in the City)
26,5x39,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 5 161 EUR

Batthyány Gyula: A lány útja (Kupleráj), 1930-as évek, magántulajdon
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213 Munkácsy Mihály (1844-1900)

214 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Mária Magdolna
Mary Magdalene

Bretagne-i kikötő
Harvest in Bretagne

26,5x18,5 cm
Ceruza, karton | Pencil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M de Munkácsy

28x36 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai
Hátoldalon | Reverse: Kiállítási belépő Váczi u. 37. Mercure Palota

n

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 226 EUR

n

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 741 - 11 612 EUR

Bellák Gábor szakvéleményével
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215 Vaszary János (1867-1939)
n

Vaszary Kolos hercegprímás portréja, 1891
Portrait of Kolos Vaszary, 1891
80x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Vaszary J Pannonhalom 1891 okt.
Kikiáltási ár: 7000 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 806 EUR

Vaszary Kolos 1832-ben Vaszary Ferencként látta meg a
napvilágot, és csak később, a bencés rendbe való
belépésekor vette fel a Kolos szerzetesi nevet Balatonfüreden. Emlékét ma is őrzi egykori kastélya, a Vaszary Villa
múzeumépülete. Középiskolai tanulmányai után
Komáromban és Pápán gimnáziumi tanárként helyezkedett el. 1869-ben elnyerte a győri gimnázium igazgatói
székét, mindeközben rendházfőnökként és a megyei
közgyűlési bizottsági tagjaként tevékenykedett. 1895-ben
Ferenc József pannonhalmi főapáttá nevezte ki. 1891-ben
esztergomi érsekké és Magyarország hercegprímásává
választották, mely alkalomból Szapáry István miniszterelnök, Festetics Tasziló keszthelyi gróf és Jókai Mór is
köszöntötte − utóbbi a balatonfüredi fürdő tiszteletbeli
házigazdájaként ismerte őt.
Tanári pályája során József Károly főherceg családjával is
baráti kapcsolatba került, akinek két fia, József Ágost és
László is a győri bencésekhez járt magántanulóként.
Vaszary Kolos gyámolítása alatt cseperedett fel többek

A hercegprímás budavári palotája 2, 1. kerület, Úri utca 62.
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A balatonfüredi Vaszary villa ma

között Krúdy Gyula író, Baross Gábor gazdaság- és
közlekedéspolitikus, a korszerű magyar közlekedés megalapítója, Forster Gyula, a Műemlékek Országos Bizottságának
későbbi elnöke, akinek nevét ma a magyar örökségvédelmi
hivatal viseli, és Csernoch János, a következő esztergomi
érsek és hercegprímás is.

Ahogy Krúdy Gyula írta egykoron Vaszary
Kolosról:
„A prímási kalappal fején folytatása, helyettesítője lett az
elment régi esztergomi érsekeknek. A régi prímást a
dómba falazták, de az oltár előtt ott áll alakja, ruhája, énje
az örök időkig, amíg az egyház. A gyönyörű elgondolást
szolgálta, amely az egyházat a végtelen időkig egyformának, szilárdnak, változatlannak kijelenti. Csak a neve volt
más, mint az elődjéé, de a ruhája, egyénisége, élete ugyanaz, mint a régi egyházfejedelmeké”.

A várpalotával szemközt külföldi diplomaták és meghívott előkelőségek tribünje előtt a nézőtől balra
a miniszterek csoportja van: elől báró Bánffy Dezső miniszterelnök, tőle jobbra Erdély Sándor,
Wlassics Gyula, mögötte Jasipovich Géza. Darányi Ignác, báró Dániei Ernő, Lukács László; odább báró
Fejérváry Géza; tőle balra báró Radvánszky Béla, gróf Csáky Albin, Tuza Kálmán, herczeg Lobkowitz
Rudolf, ezektől idébb Vaszary Kolos bibornok herczegprimás s Fehér Ipoly pannonhalmi főapát,
mögöttük távolabb Jókai Mór, gróf Andrássy Gyula, Szalay Ödön, stb.
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216 Szabó Vladimir (1905-1991)

217 Scheiber Hugó (1873-1950)

Nőkre emlékezve (Fogyó hold)
Remembrance of Women

Pipás fiú
Boy Piping

50x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve a hátoldalon | Signed on reverse: SZV 81

60,5x43,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Scheiber H

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

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 097 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 581 EUR

n
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218 Adolf Kaufmann (Troppau 1848-1916 bécs)

219 Fényes Adolf (1867-1945)

Őszi patakpart
Brooks-Side in Autumn

Szolnoki táj, 1899
Szolnok Landscape, 1899

65x40 cm
Olaj, papírlemez | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: A. Kaufman

60x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes 1899

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 194 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 677 EUR

n

430

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

431

220 Szabó Vladimir (1905-1991)

221 Egry József (1883-1951)

Délutáni fények a kisvárosi helyőrség udvarán
Afternoon Lights on the Courtyard of the Garrison

Brugge (Háztetők), 1911
Brugge (Rooftops), 1911

100,5x81,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szabó Vladimir 1914-1980

50x64 cm
Vegyes technika, papír | Mixed media on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József 1911 Brugge

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR
Becsérték: 700 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 2 903 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 8 387 EUR

n

432

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

433

222 Balla Béla (1882-1965)

223 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Piros ruhás hölgy parkban
Lady in a Red Dress in the Park

Kastélytavon csónakázók
Rowers on the Castle Lake

49,5x43 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balla Béla

32x38 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 806 - 1 612 EUR

Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 193 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 354 - 29 032 EUR

n
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szinyei merse pál: vezúv kitörése
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224 Szinyei Merse Pál (1845-1920)
n

A Vezúv kitörése, 1863
Eruption of Vezuv, 1863
63,5x87,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Szinyei Merse Pál 1863

Kikiáltási ár: 38 000 000 Ft / 122 581 EUR
Becsérték: 50 000 000 - 70 000 000 Ft
Estimated price: 16 1290 - 22 5806 EUR
BÁV 9. aukció 1963, kat.sz.17. (Tűzhányó címmel)
BÁV 81. aukció 1990, kat.sz.164. (Vezuv címmel)
védett

IRODALOM | bibliography
- Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza,
Kolozsvár, 1944, 122.
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TERMÉSZETI CSODA AZ INTERNET ELŐTT

A KLASSZICIZMUS SZÜLETÉSE

A látványos természeti jelenségek évszázadokkal ezelőtt
csak nagy késéssel, metszetformában tudtak eljutni a friss
hírekre kiéhezett széles közvéleményhez. Az olyan
attrakciók, mint a vulkánkitörések ma már pillanatok alatt
elterjednek az interneten, de a 18–19. században a
képzőművészekre volt szükség a látvány közvetítéséhez.
Az egyre aktívabbá váló Vezúv mágnesként vonzotta
magához a festőket már a 18. században. A Grand Tour
keretében érkező angolok és franciák mellett az osztrákok
is kedvelték a kitörő Vezúv témáját. Közülük kiemelkedik
Michael Wutky (1739–1822), aki a neves angol követ és
vulkánkutató, Sir William Hamilton társaságában
1779-ben egy különösen erős kitörés tanúja volt.
Helyszínen készült vázlatai alapján azután élete végéig
festette a kisebb-nagyobb, uralkodók és arisztokraták
körében nagy népszerűségnek örvendő tűzhányó-képeit.

A különös éjszakai jelenségeket ábrázoló nocturne-ök
elterjedtek a 18–19. századi festészetben. A romantika
kifejezetten kedvelte a sötétben játszódó drámai
jeleneteket. A fiatal Szinyei Merse Pált is megigézte Wutky
fantasztikus vedutája (amit mestere, Mezey Lajos
tolmácsolt a számára), a tűzhányó tetejéből az éjszaka
közepén kilövellő lángoszlop, a hegy oldalán leömlő, vakító
fényű láva, amint belefolyik a nápolyi öböl vizébe. A
nyugodt tenger felett sápadt, hideg fénnyel világít a
telihold, a körülötte gomolygó felhőket már a föld
mélyéből előtörő tűz festi vörösre. A Vezúv a nyugati
kultúrtörténet legfontosabb vulkánja, hiszen nemcsak,
hogy ismerjük ifjabb Plinius tollából a Kr. e. 79-es kitörés
történetét, de a 18. században meginduló ásatások
felszínre hozták a hamurétegbe fulladt Pompeji romjait is,
hatalmas lökést adva az ókorkutatásnak és a klasszicizmus
elterjedésének.

MAGYAR FESTŐ A VEZÚV LÁBÁNÁL
A FENSÉGES VÁNDORAI
Az egyetlen aktív európai vulkán a magyar festőket is
megigézte. Barabás Miklós önéletírásában elmeséli
1834-es magasztos nápolyi élményét: „A Vezúv az egész
kráter tetejét (...) a levegőbe dobta és ezen a nagy nyíláson
át emelkedett föl egy olyan tűzoszlop, mely körülbelül a
Vezúv magasságával egyenlő volt. Ezt a nagyszerű képet
leírni vagy lefesteni ki merné? Hol lenne a képen az a lassú
méltóságteljes mozgás és folytonos változás, mely e
látvány nagyszerűségét fokozta és minden percben más és
más képet varázsolt elénk. Az a roppant sebesség, mellyel
ezer és ezer tüzes kő repült fölfelé, a fekete füstfellegek
folyton változó alakjai, ehhez a roppant mély hangú
folytonos földalatti moraj, melyet azok a nagy kövek
okoztak, a miket a kráter rengeteg üregének oldalához
dobalt föl – és mindez a látvány az öböl tengervizében
tükröződött, tűztengerré változtatta a vizet. (...) Ezt a
látványt, aki életében csak egyszer is látta, soha el nem
felejti.”

Ferenczy Károly: Szinyei Merse Pál, 1910, Maros Megyei Múzeum
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A 18. századi Európában nem volt ennél nagyobb
spektákulum. A fönséges esztétikai kategóriáját megalkotó
korszak döbbenten tekintett a természet csodájára. A két
néző olyan megilletődötten áll a lávatenger felett Szinyei
képén, ahogy Caspar David Friedrich vándora a hegycsúcsok között gomolygó felhők felett. Mindeközben egy
másik drámai jelenet is lezajlik a tűzhányó felé forduló
szikla tetején: apró alakok a Golgotára cipelik fel a
kereszteket. A Wutky-képre rátaláló Szinyeit már ekkor is a
tájba kivonuló emberek témája izgatta, mint később
korszakváltó remekművén, a Majálison, bár még nem a
plein air, hanem a romantikus és a klasszicista tájképfestészet hangján szólaltatja meg különleges természeti
élményét.

225 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Hazatérés a kukoricaföldekről, 1930-as évek
homewards from the Corn Field, 1930s
71x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi
Grünwald Béla

IRODALOM | bibliography
- Szabó László: Iványi-Grünwald. Corvina, 2007.

Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 613 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR

DOMBOS BALATON-PART

MUNKÁCSY ECSETJE

„Mindig hálát adok az Istennek, hogy nem valami füstös,
zajos nagyvárosban születtem, emlékeim nem keskeny
zugutcákba, vagy akár palotákba, hanem a virágos,
napsütötte, a dombos Dunántúlra szállnak vissza” –
mondta tollba Iványi Grünwald Béla krónikásának,
Malonyay Dezsőnek. A somogyi Zichy-birtok közelségében
felcseperedő fiú 1887-ben jutott el Párizsba. Ott élt ekkor
a pályája csúcsán álló Munkácsy Mihály, akinek műveit
Iványi Grünwald már korábban lerajzolta. Munkácsy
nemcsak mint a historizmus ünnepelt festőfejedelme volt
fontos a fiatal növendék számára, hanem mint a magyar
táj karakterisztikus fényviszonyait megragadó úttörő
piktor. A mester az 1870-es években kezdett el dolgozni az
impresszionizmussal rokonítható Poros út különböző
változatain, de jó pár széles horizontú magyaros tájat
festett hazatérőkkel és szürkületi fényekkel.

Ha Iványi Grünwaldon múlt volna, Hollósy Simon
magániskoláját a Balaton-partra költöztették volna
Münchenből. Jól tudjuk a művészettörténetből, hogy végül
a nagybányai polgármester fogadta be a piktorokat. Iványi
Grünwald nem tudta megtagadni a széles horizont iránti
vonzalmát, még a nagybányai hegyek között is első képét
egy völgybeli karámról készítette (Holdkelte, 1897). Hiszen
ezen a széles magyar horizonton volt otthon, amint a
most kalapács alá kerülő festményen is látszik: tavaszi
pocsolyákkal tűzdelt elterülő látóhatár, a zöldellő buckák
között legelésző marhák és egy hazafelé bandukoló
szénásszekér. Hátul a Somogyi-dombság szelíd lankái, az
égbolt kavargó fényeivel. Iványi Grünwald finoman
forgatta az ecsetet, játékosan mozgatva meg a párás ég
felhőbokrait, ugyanazzal a vízszintesre fogékony barbizoni
érzékenységgel, amellyel Munkácsy cirógatta végig a
mezőket tájképein.

Munkácsy Mihály: Poros út I.,
magántulajdon

Iványi Grünwald Béla:Hazafelé,
1925-30 között, magántulajdon

Munkácsy Mihály: Kukoricás, 1874, Magyar Nemzeti Galéria
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226 Vén Emil (1902-1984)

227 Czóbel Béla (1883-1976)

Mediterrán tergerpart
Sea-Side by the Mediterranian

Műtermi csendélet órával
Studio Still-Life with a Clock

67x86 cm
Olaj, farost | Oil on fibre-board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vén

59x49 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 3 226 EUR

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 096 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 032 - 12 903 EUR
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228 batthyány gyula (1887-1959)
n

Fiatal szőke lány zöld selyem ruhában, 1940 körül
Young Blonde Girl in a Green Silk Dress, c. 1940
120x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 56 613 EUR
Becsérték: 18 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 58 065 - 77 419 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula, Budapest,
2007, 34. oldal (lappang)

Részlet a Nő az ablak mögött című 1944-es filmből
(Edward G. Robinson és Joan Bennett)

Batthyány Gyula: Zöld ruhás hölgy fekete
csipkekendővel, 1940 körül, magántulajdon
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Batthyány Gyula: Fiatal lány portréja,
1930-as évek, magántulajdon
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