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modern magyar festészet
- átfogó kötetek
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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
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1919-1964, Budapest, 2004

MODERN HUNGARIAN PAINTING
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Duray,
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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,
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Aranykorok romjain,
Budapest, 2015

XX. századi magyar művészek monográfiái
- vállalások, modellezés

Aba-Novák,
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BATTHYÁNY,
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„Cigányméltósággal” BALÁZS JÁNOS, CSONTVÁRY, Legendák fogságában
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Budapest, 2009

Festők Múzsák szerelmek,
Budapest, 2016

műgyűjtés - magángyűjtemények

KIESELBACH GYÛJTEMÉNY
Magyar Festészet 1900-1945,
Budapest, 1996
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Radnai-gyûjtemény, Budapest,
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Collection, Budapest, 1999
2005

Szenvedély és tudás,
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Budapest, 2010
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A XX. Századi magyar történelem
négy meghatározó traumája

I. világháború
trianon
1914–18–20

I. Világháború, Trianon
1914–18–20, Budapest ....
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AZ EUFÓRIA ÉVEI, 1988–1990,
Budapest, 2011
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Az aukció anyagát összeállította:

H O T E L

Kieselbach Tamás mûvészettörténész

október

8.

M A R R I O T T

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Kieselbach ÁKOS művészettörténész

Az árverést vezeti: Winkler Nóra

Máthé Ferenc festménybecsüs

A katalógust szerkesztette:

ŐSZ I k é p a u k c i ó

Kieselbach tamás, kolozsváry gyöngyvér
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Á R V ERÉS I F E L T É T E L EK

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.

COND I T I ONS 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 Balla Béla (1882-1965)

2 Glatz Oszkár (1872-1958)

Nagybánya látképe az István-toronnyal és a református
templommal, 1930-as évek vége
The View of Nagybánya, late 1930s

Testvérek, 1936
Sisters, 1936

n

75x84,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve hátoldalon | Signed on the reverse: Balla Béla Nagybányai táj
Hátoldalon | Reverse: Karácsonyi kiállítás, 1940 cédula
Kikiáltási ár:460 000 Ft / 1 508 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 951 EUR	
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n

70,5x54,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz 1936
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 459 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 278 - 5 901 EUR	
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3 Bokros László (1928-2017)

4 Erdélyi ferenc (budapest 1904-1959 los angeles)

Balatoni vitorlások, 1965 előtt
Sailing Boats at Lake Balaton, before 1965

New York, 1939
New York, 1939

50x69,5 cm
Olaj, vászon faroston | Oil, canvas on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bokros L

56x40 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Erdély MCMXXXIX New York

Kikiáltási ár:130 000 Ft / 426 EUR	
Becsérték: 250 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 820 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 623 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 279 - 4 918 EUR	

n

n

1919-ben vették fel a budapesti Iparművészeti Iskolába, de két évvel később
átjelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Rudnay Gyulánál és Benkhard
Ágostnál tanult. 1923-tól bejárta szinte egész Európát: Párizs, Madrid, Barcelona
után Alexandriában és Kairóban élt. 1926-ban Amerikában járt, kiállított
New Yorkban és Philadelphiában is. Belgiumi tartózkodása után, 1928-ban
visszatért Budapestre, de röviddel később Svájcba, Finnországba, majd Hollandiába
utazott. Három év magyarországi munka után Amerikába költözött, ahol
véglegesen letelepedett, s a festés mellett haláláig művészetoktatással foglalkozott.
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5 Halápy János (1893-1960)

6 Thilo Maatsch (braunschweig 1900-1983
königslutter am elm)

n

n

Vitorlásverseny a Balatonon, 1940 körül
Sailing Boat Race at Lake Balaton, c. 1940

Konstruktivista kompozíció (Hajók), 1927
Constructivist Composition (Ships), 1927

68,5x85 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Halápy János
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 114 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 623 EUR	

A képhez két kiállítási katalógus is tartozik

39,5x57 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Thilo Maatsch 1927
Jelezve a vakrámán | Signed on back of strechter: Thilo Maatsch
Königslutter Nr. 130.
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 622 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 918 - 8 196 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Carl László gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Deutsche Avantgarde 1915-1935 (Konstruktivisten)”
Gmurzynska-Bargera Galeria, Köln.
1971 szeptember - 1972 januar.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Deutsche Avantgarde 1915-1935 (Konstruktivisten)”
Gmurzynska-Bargera Galeria, Köln, 1971, Kat. 98.

A németorszagi Braunschweigban született 1900-ban. Autodidakta festőként kezdte pályafutását. Az első hivatalos tanulmányait
a weimari Bauhausban szerezte. Első kiállítását Herwarth Walden rendezte a híres berlini Der Sturm nevű galériában.
Tagja volt a modern német „Novembergruppe” nevű csoportnak. Kandinszkij, Schreyer és Wauer baráti köréhez tartozott.
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7 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Parkban (Városliget), 1930 körül
In the Park, c. 1930
30x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 311 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 934 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Szőke György, irodalomtörténész

tulajdonában

Scheiber Hugó: Ligetben, 1920-as évek, magántulajdon
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8 Korga György (1935-2002)
n

Különös idők
(Madárijesztő), 1963
Strange Times (Scarecrow), 1963
38x38 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korga 1963
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 622 - 5 245 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Korga család tulajdonában
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9 Faragó Géza (1877-1928)
n

Tavasz
Spring
116x87 cm
Vegyes technika, papír kartonon | Mixed technique,
paper on cardboard
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Faragó Géza
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 426 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 22 951 EUR	
Faragó Géza

A rendkívül sokoldalú, a húszas évek folyamán már nem csak festőként, hanem díszlet-, jelmez- és plakáttervezőként is hírnevet szerzett Faragó Géza a századfordulós
Párizsban vált igazi művésszé. Első tanára még Budapesten Ujházy Ferenc volt, de a döntő inspirációk a francia főváros nyüzsgő művészi közegében érték. 1898-ban érkezett
meg, kezdetben a Colarossi akadémián tanult, majd eljutott a szecesszió egyik leghíresebb dekoratív festőjéhez, Alfons Mucha műtermébe. Két esztendőn át dolgozott a cseh
származású mester mellett, így nem csoda, hogy négy és fél éves párizsi tartózkodása után, visszaérve Magyarországra a hazai plakáttervezés egyik legfelkapottabb
alakjává vált. A kecskeméti és szolnoki művésztelepen töltött éveket követően, amikor 1910-ben a Nemzeti Szalon megrendezte első kollektív kiállítását, már mindenki ismerte
őt legendássá vált plakátjai révén. A tárlat még így is a reveláció erejével hatott. Dekoratív, homogén színfoltokból építkező, szecessziós ízű alkotásai, mint a most bemutatott
kompozíció is, meghódították a közönséget: az utca embere ugyanúgy elismerte művészetét, mint a kifinomult ízlésű műgyűjtők közössége.
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10 Mohy Sándor (dercen 1902-2001 kolozsvár)

11 Molnár C. Pál (1894-1981)

Akt (Modell csíkos drapériával)
Nude (Model with a Striped Drapery)

Három grácia ( Zene )
The Three Graces (Music)

40x34,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MO

45x74 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 459 EUR	
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 820 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 623 - 3 934 EUR	

n

44

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

45

12 Deli Antal (1886-1960)
n

Virághegyi domboldal Nagybányán, 1913–1914 k.
Hill-Side at Nagybánya, c. 1913-14
64,5x83,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Deli Antal
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 590 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 245 - 9 180 EUR	

Kereszthegy, Zadar-híd, Cinterem – a modern festészet bölcsőjének,
Nagybányának minden jellegzetes pontja sokszorosan meg van
örökítve a művészettörténet számára. Mivel több nemzedéknyi festő
dolgozott – an plain air – a partiumi város utcáin és a környező
erdőkben, pontos képi leltárként áll előttünk a vidék.
A virághegyi domboldal újonnan telepített facsemetéiben rejlő
artisztikumot az érdekes látványokra kiélezett szemű Ferenczy
Károly vette észre elsőként. Meg is festette több változatban is
(egyszer 1905-ben, majd még kétszer 1908-ban). De nem csak ő,
hanem két fiatal nagybányai piktor, Mund Hugó és Deli Antal is
felfigyelt a már-már mexikói hangulatú, sivatagos földből kibújó zöld
hajtások és fácskák katonás rendjére. Tavaly Mund Hugó lendületesen
ívelő kompozíciója került kalapács alá, most pedig előkerült Deli Antal
hasonló képe.
A szinte pontosan ugyanonnan készült két mű összevetése alapján
sejthető, hogy a két fiatal Ferenczy-tanítvány együtt vonult ki
festeni a Virághegy oldalába egy napsütötte tavaszi délelőttön (az
életrajzok tanúsága alapján 1913-ben vagy 1914-ben), egymás
mellett rakták le az állványukat, Mund kevéssel jobbra, egy bucka
tetején dolgozott, míg Deli tőle balra, pár lépéssel közelebb az
ágyásokhoz látott munkához. Az izgalmas erővonalakra épített
napsütötte tájkép ritka dokumentuma az egymást inspiráló
nagybányai festők termékeny versengésének.

Ferenczy Károly: Tavaszi táj, 1905,
Magyar Nemzeti Galéria

Mund Hugó: Nagybányai táj, magántulajdon
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Ferenczy Károly: Virághegyi domboldal, 1908,
Magyar Nemzeti Galéria

13 Schrotta János (1898-1979)

14 Vigh Bertalan (1890-1946)

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

Randevú előtt (Szőke lány kalapban), 1930 körül
Blonde Girl in a Hat, c. 1930

magasság: 50 cm
Bronz | Bronze
Jelezve a talapzaton | Signed on the base: Schrotta

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

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 573 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 3 278 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 245 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 459 EUR	

n

n

Vígh Bertalan: Spanyol
szépség a Képes Vasárnap
1930. március 9-i számának
címlapján
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Vígh Bertalan: Manon
a Képes Vasárnap 1933. február
12-i számának címlapján
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15 Deák-Ébner Lajos (1850-1934)
n

Beszélgetők (Konyhakertben), 1884
In Conversation (In the Kitchen Garden), 1884
41x31 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Louis Ebner f. 1884
Jelezve balra lent | Signed lower left: A Madame Bruck Lajos
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 622EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 278 - 6 557 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1885-ki Budapesti Országos Általános
Kiállítás, 1885

IRODALOM | bibliography
- Rózsaffy Dezső: Deák-Ébner Lajos. In.: Művészet,
1907/2., 73–81.
- Lyka Károly: Magyar művészet Münchenben.
Magyar művészet 1867–1896. Corvina, 1982.

PILLANAT A KONYHAKERTBEN
Csizmás, mellényes, tolsztojánus szakállat viselő férfi
üldögél egy kövön a konyhakert közepén. Háta mögött
széles levelű, hosszú szárú növények a napfény szűrt
ragyogásával kiemelve, azon túl sötétlő erdőszél. A földön
kihúzott vetemények, az étkezéshez levetett kalap és
ebédhordó kosár. A kosárból került elő a tányérba kimert
ebéd, amit a kertész kanalaz, miközben feltekint az előtte
álló asszonyra. Hiába van csípőre téve a nő keze, nem
pajkos népi zsánertéma jelenik meg a képen, hanem egy
őszinte, érzelmekkel átszőtt emberi kapcsolat.
Mintha egy Tolsztoj-regény részlete elevenedne meg
Deák-Ébner ecsetje nyomán.

1885-ki Budapesti Orsz. Általános
Kiállítás. A Képzőművészeti Csoport
Képes Tárgymutatójának címlapja

FINOM NATURALISTÁK
Deák-Ébner kései, önismétlő munkáinak árnyékában
hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy milyen
kifinomult kulturáltságú festőiséget képviselnek korai
képei. A most kalapács alá kerülő Konyhakertben című
kompozíció múzeumi kvalitású remekű, a gyöngyházszürke „finom naturalizmus” (ahogy Lyka Károly
nevezte) korai ékessége. Jól tudjuk, hogy a müncheni
Hollósy közelségében forgolódó magyar piktorokat
mennyire elbűvölték a francia Bastien-Lepage harmatosan
derengő plein airben fogant, végtelenül őszinte népi
életképei. Ferenczy Károlyt, Csók Istvánt, Vaszary Jánost
vagy Thorma Jánost mindet megbabonázta, valósággal
felszabadította
FRANCIA ISKOLA
Deák-Ébner Lajos valamivel korábban, 1869-ben kezdte
tanulmányait a müncheni Képzőművészeti Akadémián,
majd az 1873-as bécsi világkiállításon ismerkedett meg
a francia festők műveivel. Ennek hatására költözött
Franciaországba, ahol 1887-ig élt kisebb-nagyobb
megszakításokkal. Barbizonban Paál Lászlóval, Párizsban
Munkácsy Mihállyal került kapcsolatba, de megérintette
a kortárs francia művészet elevensége is, mindenekelőtt
Bastien-Lepage és Millet finom naturalizmusa. „Deák-

Bruck Lajos

Ébner minden alkalommal a kitűnő és lelkiismeretes
pontosságú francia iskola méltó tanítványának mutatkozik. Nem annyira kolorista, mint inkább finom és
szorgalmas rajzoló. Színezésében delikát, az erőteljes és
kirívó effektusokat kerüli, lágy és egyöntetű hatásra
törekszik” – írta róla Rózsaffy Dezső a Művészet hasábjain.

MŰVÉSZ A KERTBEN
Rózsaffy nemcsak Deák-Ébner franciás ihletettségéről írt
részletes portréjában, hanem megemlítette az 1885-ben
kiállított és budapesti magántulajdonban őrzött
Konyhakertben című művét is, amely minden bizonnyal
azonos a most kalapács alá kerülő, 1884-es dátummal
ellátott festménnyel. Az olajfestmény valóban szerepel is
a Képzőművészeti Társulat 1885-ös kiállítási
katalógusában 308-as tételszám alatt. A képen
látható vörös betűs feliratból az is kiderül, hogy kinek
szánta a képet Deák-Ébner: Bruck Lajos feleségének.
A szakállas férfi arcvonásai feltűnően hasonlítanak a
szintén Franciaországban élő, neves korabeli festő, Bruck
Lajos jól ismert fotóportréján látható vonásaihoz.
Deák-Ébner úgy tűnik, a művészkolléga segítségével tette
még egyénibbé az osztrák festők által is sokszor
megjelenített, természet és otthon között félúton
elhelyezkedő konyhakerti pillanatok tematikáját.

Vaszary János: Leányka veteményeskertben
(Parasztlányka a káposztaföldön), 1893,
Kovács Gábor Gyűjteménye
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16 Kádár Béla (1877-1956)

17 Kern Andor (1906-?)

Art deco kompozíció lovakkal
Art Deco Composition with Horses

Art deco akt pamlagon, 1933
Art Deco Nude on the Sofa, 1933

19x22 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kern A 1933

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 311 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 3 278 EUR	

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 967 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 951 - 4 590 EUR	

n
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Mednyánszky László: Vizparti táj figurával,
1900-as évek első fele, magántulajdon

18 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Téli folyópart esti fényekkel
Winter River in Evening Lights
26,5x35,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 8 197 EUR	
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 11 148 - 15 738 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Bakó Zsuzsanna: Mednyánszky László.
Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, 2009.
- Mednyánszky. Szerk.: Markója Csilla.
Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, 2003.
- Mednyánszky László naplója (Szemelvények).
Szerk.: Brestyánszky Ilona, Budapest, 1960.
- Bálint Aladár: Mednyánszky László.
In.: Nyugat 1919/9–10.
- Lyka Károly: Mendyánszky stílusa.
In.: Művészet, 1903/6.
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Mednyánszky László: Hóolvadás, 1899, Dobó István Vármúzeum, Eger

Az aukción szereplő Mednyánszky festmény

PANTEISTA FÉNY

FELFEDEZÉS A FOLYÓPARTON

TÁJ-IKON

ARANYSZÍN FÜST

Vannak a tájfestészetben a lilás impresszionista árnyakra
hangolt hófödte mezők és vannak az ősz meleg
földszíneibe öltöztetett erdők. És van Mednyánszky báró,
aki az aranyló naplemente meleg sárga fényözönéhez
társítja a havas patakpartot – egészen eredeti módon. Az
„öreg kutya” szemének hihetünk, hiszen egy hosszú életen
keresztül, szerzetesi nincstelenségben járta a természetet,
keresve a világban lakozó panteista transzcendencia
katartikus lelki élményeit. Ahogy naplójában írta 1908.
augusztus 27-én saját piktúrájáról: „A luminisztikus
hatásoknak mindig valami távolabbi vonatkozásuk van,
a beható fénysugár elosztja az álomszerű regeszerűségüket.”

Az egyik legeredetibb természeti felfedezését, a hófedte,
csendes, vízparti erdő fái között átragyogó valószerűtlenül
gyönyörű naplementét Mednyánszky jó pár alkalommal
megfestette. A korszak nagy krónikása, Lyka Károly külön
meg is emlékezett róluk a Művészet hasábjain: „Ezekre az
egymásba fonódott, összekuszált ágakra a hópihék
milliói hullottak s szépen megmaradtak a legfinomabb
gallyacskán is. Közeledik az alkonyat s a hó kékes
reflexszel szövődik által. S most oly kép áll elő, amely
emlékeztet a gótikus templomok áttört kődíszeire.
Mednyánszky kezén ez a természet adta jellemvonás
gazdaggá, mindenekfelett uralkodóvá lett. Valóságos
labirintje támadt itt az összefont gallyaknak, amelyeknek
hópárnái ágról-ágra, hajtásról-hajtásra, gallyacskárólgallyacskára vonulnak, fehér csipkedísszel ékesítvén fel
a képet. És amint egymás felé hajlanak a gallyak, amint
összeérnek és szétválnak: oly ritmus van benne, amilyent a
nyári vetés enyhe ringásán látunk. Egy finom festői jellemvonás van itt kristálytisztán, meggyőzően előadva.”

Mednyánszky a világi javakkal mit se törődve, sáros
bakancsban vándorolt végig a történelmi Magyarország tájain, a Tátra büszke bérceitől az Alföldön kanyargó
lusta folyókig. Egy-egy tájélményt különféle nézőpontból,
eltérő méretekben, más-más nap- és évszakban is
megörökített. A most kalapács alá kerülő kicsiny
remekmű egy hosszasan érlelt nagy téma izzó erejű,
koncentrált foglalata. A Vízparti táj figurával című,
magángyűjteményben őrzött témavariánson még egy
sejtelmes őszi pillanatot kapunk el, a víz fölé hajló
parasztfigurájával. Az itt látható, koncentrált változat a
reáliáktól elemelt misztikus pillanatot ültei át
olajfestékbe, egy teozófiával barátkozó, buddhista
vándor bölcs tájélménybe zárt modern ikonjaként.

„Mednyánszky – írta halálakor Bálint Aladár a Nyugatban
– az óráról-órára, sőt percről-percre változó jelenségek
titkait fürkészte szakadatlanul.
Az elsuhanó felhők formáját, a köd, pára súlyát, tömegét,
a hegy hátát végigcirógató lombok sűrűjét átnyilazó
napsugarak fényjátékát, az árnyak nyújtózását emelte ki
festményeiben még pedig döntő, irányító jelentőségre
fokozva fantáziáját e foghatatlan, illanó dolgok izgatták
a legerősebben, az ábrázolt tárgyak konstrukciója
elmosódott, háttérbe szorult e nervózus, szaggatott ütemű
piktúrában. Formái egymásba omlottak, parázsló színei
fölött ezüstös vagy tompa aranyszín füst terjengett.”
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19 Illés Árpád (mayer árpád) (1908-1980)

20 Kohán György (1910-1966)

Műtermi csendélet drapériával, 1942
Studio Still-Life with Drapery, 1942

Virágcsendélet
Still-Life of Flowers

55,5x50,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: I 942

70x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kohán

n

Kikiáltási ár:120 000 Ft / 393 EUR	
Becsérték: 180 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 590 - 984 EUR	

n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 786 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 983 - 1 967 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Torday Alice, újságíró, művészeti író

hagyatékában, aki személyesen a művésztől
kapta a képet.

62

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

63

JÁNDI DÁVID
Nagybányai táj
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21 Jándi Dávid (1893-1944)
n

Nagybányai táj
Nagybánya Landscape
80x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi D
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 869 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 22 000 000 Ft
Estimated price: 39 344 - 72 131 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919-1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2004, 332. oldal
IRODALOM | bibliography
- Szücs György–Zwickl András: Jándi Dávid. Nagybánya
Könyvek 4., MissionArt Galéria, Miskolc, 1994.
- Nagybánya. Nagybányai festészet a neósok fellépésétől
1944-ig. Szerk.: Jurecskó László–Kishonthy Zsolt,
MissionArt Galéria, Miskolc, 1992.

Szőnyi István: Tájkép lóval,1920, Magyar Nemzeti Galéria
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SŰRŰ FESTŐISÉG

korrigáló mestereinek, Ferenczy Károlynak és Thorma
Jánosnak a tanításait. Az 1920-as években egymást követő
budapesti sikerek ellenére Jándi megmaradt a
művésztelep egyik biztos alapemberének. Származása és
politikai nézetei miatt egyre több atrocitást volt kénytelen
elviselni, mígnem 1944 májusában begyűjtötték a város
másik 4000 zsidó származású lakosával együtt. Egy
csendőr lőtte le, szeretett Nagybányája földjén, mikor
szökni próbált a fogságból még mielőtt deportálták volna
Németországba.

Muzeális léptékű, kiegyensúlyozott, kvalitásos főmű
Jándi Dávid életművéből. Első pillantásra nehéz
ráismerni a nagybányai Kereszthegyre, hiszen a látvány
erősen stilizált: a sötétkék ég és a mélyzöld táj mesebeli
kontrasztot alkot a fekete körvonalakkal kiemelt, világos és
élénk színekben pompázó napsütötte házikókkal.
A masszív tömbökként megfestett lombok imbolyogva
egyensúlyoznak a meghajló, vékony fatörzsek tetején, képi
metaforájaként annak a vastag olajfestékbe sűrített
drámai artisztikumnak, amely Jándi művészetét
egyedivé teszi. Ebben a „zömök emberecskében (…)
nyugtalanító nagy álmok és a teremtés fogantatásainak
vágyai vajúdnak. Sokkal konokabb és makacsabb, mintsem
hozzá tudna hajlékonyan simulni a kiélt irányokhoz” – jellemezte Tabéry Géza Alkony a Zazar-parton című 1927-es
írásában.
NAGYBÁNYÁN MINDVÉGIG
A „zömök emberecske”-ként leírt Jándi Dávid a Nyíregyházán fogadót vezető Léderer család sarjaként érkezett
1911-ben Nagybányára, egész fiatalon, mindössze 18
évesen. Mohó kíváncsisággal szívta magába a szabadiskola

KLASSZIKUS PÁSZTOR

Jándi Dávid mindvégig megmaradt a neósok által
Nagybányán meggyújtott magyar fauves láng makacs
és büszke őrzőjének. Ahogy a magyar vadak úttörő
hatású kutatója, Passuth Krisztina megírta a Nagybánya
történetét első alkalommal összefoglaló 1992-es,
MissionArt által kiadott kötetben (44. oldal): „Neós
stílusban 1909 után is számos kiemelkedő mű született
Nagybányán és a neós stílus olyanokra is hat, akik
szorosabban véve sohasem tartoztak ehhez a körhöz (…).
Megtermékenyíti azokat is, akik a következő fiatalabb
generációhoz tartoznak: Nagy Oszkárt, Papp Aurélt,
Pittner Olivért és másokat. (…) Mindamellett Nagybányán

A neós láng őrzése mellett Jándi Dávidot megállíthatatlan erővel vonzotta a klasszikus művészet öröksége is:
nem Párizsba látogatott el, hanem 1925 és 1930 között
minden évben Itáliába, egész pontosan Velencébe,
Firenzébe és Taorminába. Jándi expresszív festői
temperamentuma („vadzseni” – írta róla olaszországi
útitársa, Borsos Miklós) nem a steril, rajzos neoklasszicizmust kereste, hanem Rubens, Michelangelo vagy El Greco
manieristán, barokkosan hullámzó figuráit. Itáliai
vázlatrajzain Michelangelo hanyag eleganciával elfekvő
izomkolosszusai jelennek meg. Jándi az 1920-as évek
második felétől előszeretettel komponált rá fekvő
nőalakokat képeire, Tiziano híres aktjait vagy a Medici-kápolna márvány allegóriáit idézve. A most kalapács alá
kerülő nagybányai táj előtt hasonlóan klasszikus
modorban – mint egy római folyóisten vagy egy bukolikus
pásztor – fekszik a gulyás, szemébe húzott szalmakalapban
hagyva, hogy a jószágok zavartalan legelésszenek a
zöldellő nagybányai dombokon.

Római folyamisten (Tiberis), II. század, Róma, Capitolium

Részlet a képből

A FAUVES LÁNG

Jándi is szerepel az észak-erdélyi holokauszt
művészáldozatait bemutató kötetben
(Maria Zintz: Artistii plastici din nordul
Transilvaniei victime ale holocaustului.
Fine Artists in the North of Transylvania Victims
of the Holocaust. Arca, Arad, 2007.)

egészen a negyvenes évekig megmarad egy neós
hagyományokat őrző mag: Ziffer Sándor, Jándi Dávid,
Boromisza Tibor, Klein József és mások képviseletében.”

A Jándi-monográfia
(Szücs György–Zwickl András: Jándi Dávid
Nagybánya Könyvek 4.,
MissionArt Galéria, Miskolc, 1994.)
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22 Eisenhut Ferenc (palánka 1857-1903 münchen)

23 Eisenhut Ferenc (palánka 1857-1903 münchen)

Török férfi
Turkish Man

Arab kávézó kisfiúval
Arabian Café with a Boy

24x17 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Eisenhut F

42x26,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés hátoldalon | Signed on the reverse: Eisenhut Ferenc
hagyatéki bélyegzője

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 7 868 EUR	
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Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 590 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 245 - 9 180 EUR	
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24 Bálint Rezső (1885-1945)
n

Párizsi műterem, 1920 k.örül
Studio in Paris, c. 1920
52x76 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Paris
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 803 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 13 114 - 24 590 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Szerk.: Passuth Krisztina – Szücs György,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006.

A primitivista FAUVE
A magyar művészettörténet a modern festészet nagy
alakjai köré – egy-egy apró anekdotából kiindulva – teljes
legendáriumot épített az elmúlt évtizedekben. Azt
gondolhatnánk, hogy mindenki sorra került már, pedig itt
van Bálint Rezső, egy teljesen elfeledett avantgardista,
aki nemcsak találkozott egy híres festővel Párizsban,
hanem egész pontosan együtt lakott Modiglianival!
A fauvizmus egyik legnagyobb amerikai kutatója, Jack
Flam a Magyar Vadak katalógusban az „első számú”
magyar fauve-ok között említi, Czóbel, Berény,
Kernstok, Márffy és Nemes Lampérth előkelő társaságában. Bármennyire is töredékesen ismerjük munkásságát,
azt biztos, hogy ő képviseli a magyar vadak klubjában és a
két világháború közötti magyar avantgárdban az
oroszosan naiv, a primitivizmussal, Chagall és Larionov
művészetével rokon, meseszerű karaktert.

PÁRIZSI ATELIER
A festmény Bálint kedves toposzát, a sikeres párizsi művész
műteremlakását mutatja: a hajópadlós szobába óriási
üvegablak ereszti be a természetes fényt. A hatalmas ablakon át
tavaszi domboldalra látunk, ahol rügyező zöld fák és lila vonallal
felskiccelt házak váltogatják egymást. A félig kitárt kétszárnyú
ajtón túl a szomszédos szoba szekrénye látszik, absztrakt
vonalakkal tágítva ki a kép terét. A műterem polgári bútorokkal
van berendezve: a kép bal szélén egy karosszék, előtte üres
vakráma, mögötte szekrény, rajta Tiffany lámpa, az ablakhoz
közel rokokó vonalvezetésű komód simul a falhoz. A festő egy
ívelt támlájú széken ül az állvány előtt (kezében paletta),
szemüveges fejét a barna mintás kárpittal letakart franciaágyon
könyöklő aktmodell felé fordítja.
MODIGLIANI MŰTERMÉBEN
Bálint Rezső rövid nyomdászati és magániskolai tanulmányok
után 1906-től Nagybányán képezte magát, megismerkedve a
neósok modern szellemiségével. Barki Gergely életrajza szerint
„sok más Nagybányán megfordult művészhez hasonlóan Bálint is
csupán néhány alkotás erejéig kísérletezett az új stílussal,
fauve-os, neós periódusa tehát legfeljebb 1907–1908-ra tehető.”
A következő években rendszeresen megfordult Párizsban, ekkor
került Modiglianival és Archipenkóval közelebbi kapcsolatba.
1909-ben a Montparnasse-szal szomszédos Cité-Falguière 14.
számú műteremházba költözött, ahol egy rövid ideig Modiglianival osztozott a műtermén, miközben szívélyes barátságba
került a párizsi iskola több kiváló alkotójával.
ARCHAIKUS LÉNYEGLÁTÁS
A később jellegzetes portréiról híressé vált Modigliani ekkor még
– Brancusi hatása alatt – archaikus ízű kőfejeket faragott. Nem
sokkal később tovább költözött, bár művei még sokáig az
épületben maradtak. Bálint Rezső és a hamarosan világhírűvé
váló sztárportretista között a jó viszony megmaradt: a következő
évben egy sikeres közös kiállításon is szerepeltek Párizsban.
(Bálint később magyar nyelvű monográfiát is szentelt a neves
kollégának.) A magyar festőt is megérintette a Párizson
végigsöprő „néger divat”, az az archaikus művészetből táplálkozó
modern nézőpont, amely nem pozitivista ceruzával veszi
lajstromba a műterem tárgyait, hanem elvont, sematikus,
absztrakt portét rajzol róluk, és persze saját magáról, a
művészről, amint színekkel telenyomott palettáját pajzsként
maga elé tartva nekilát megfesteni az igéző meztelen női
szépséget.

Bálint Rezső és Modigliani Cardozonál 1910-ben rendezett
kiállítás meghívója

A Cité-Falguière 14. alatt álló híres műteremház (1967-ben,
lerombolása előtt), ahol egykor Bálint Rezső mellett
Modigliani és Soutine is bérelt stúdiót
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Frank Frigyes: Fehér műterem, 1930,
Magyar Nemzeti Galéria

Bálint Rezső: Műteremben, 1910 körül, magántulajdon
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25 Tihanyi Lajos (1885-1938)

26 Scheiber Hugó (1873-1950)

Önarckép felhajtott inggalérral
Self-Portrait

Kávéházi önarckép, 1920-as évek eleje
Self-Portrait in a Café, early 1920s

35,5x29 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: LT

41,5x29,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 902 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 8 197 - 11 475 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 278 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Bedő-gyűjteményben
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Szenvedély és tudás - Bedő Rudolf
műgyűjteménye, Budapest, 2010, 120. o.

76

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

77

27 Jándi Dávid (1893-1944)

28 Teplánszky Sándor (arad 1886-1944 budapest)

Nagybányai táj
Nagybánya Landscape

Német város (Délutáni séta), 1911
German Town (Afternoon Walk), 1911

32x46 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Jándi

93x73,5 cm
olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Teplánszky 1911

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 443 EUR	
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 803 - 2 459 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 9 180 EUR	

n
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n

Balla Béla: Tél (Rothenburg télen), 1911,
magántulajdon
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29 Munkácsy Mihály (1844-1900)

30 Kern Hermann (1839-1912)

Vázlat a Mozart halála című képhez, 1886 előtt
Study to Mozart’s Death, before 1886

Egy korsó sör (Konyhában)
A Glass of Beer (In the Kitchen)

28,5x32,8 cm
Diópác, papír | Walnut stain on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Munkácsy Mihály
albumának egy kitépett lapja

37x31 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kern H

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 918 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 295 EUR	
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n

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 459 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 951 - 5 245 EUR	

Kieselbach galéria
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31 Nagy Oszkár (1883-1965)
n

A Cinterem Nagybányán
Cinterem in Nagybánya
77,5x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár 950
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 918 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 868 - 12 459 EUR	

Nagy Oszkár: A nagybányai
Szentháromság-templom, 1941

Ziffer Sándor: Lelátás az István-toronyból 1908,
magántulajdon
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Nemes-Lampérth József: Fatemplomok, 1917, Magyar Nemzeti Galéria
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32 Sassy Attila (1880-1967)

33 ismeretlen magyar festő Bartha jelzéssel, 1930 körül

Vonzalom (Art deco, Tangó)

Art deco akt színes kendővel
Art Deco Nude

n

Art Deco, Tango
44x35,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aiglon
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 143 EUR	

84
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n

68x35 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bartha
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 787 EUR	
Becsérték: 340 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 115 - 1 639 EUR	
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34 Kádár Béla (1877-1956)
n

Műtermi csendélet (Síkok, formák ritmusa),
1930 körül
Studio Still-Life, 1930s
69x49,5 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 12 459 EUR	
Becsérték: 4 400 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 14 426 - 19 672 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Gergely Mariann: Kádár Béla (1877–1956).
Melankolikus utazás. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.

WALDEN BARÁTJA
Kádár Béla a hosszúra nyúlt pályakezdés után a 20-as évek
elején talált rá saját, jellegzetes formanyelvére, először az
1921-es bécsi utazás (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. Mikor Kádár barátjával, Scheiber
Hugóval együtt először járt a berlini galériában, Walden
épp Párizsban tartózkodott. De amint meglátta az
ajánlóban otthagyott képeket, sürgősen megüzente nekik,
hogy szívesen látja munkáikat a Strurmban. Mikor
villámlátogatást tett Budapesten 1923-ban, felkereste
őket személyesen. Hamarosan Walden be is mutatta Kádár
festményeit és temperaképeit, elindítva festészetét a
mind a mai napig tartó siker útján.
PEZSGŐ, KONFETTI

A kép hátoldala

A Der Sturm címlapja
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Kádár kísérletező hevülete a 30-as évek elejére lecsendesedett, az avantgárd festészet vívmányai belesimultak az
art deco látványos képi miliőjébe. Ezt a szintézist láthatjuk
a most a kalapács alá kerülő festményen is: az analitikus
kubizmus többdimenziós síképítése dekoratív mintákkal
találkozik. Kádár megidézi Picasso szürke tónusú,
kubisztikus színpalettáját. Az asztalra jól körülhatárol-

ható csendéletet helyez, hasas kancsóval, széles kelyhű
gyümölcsös tállal (rajta szőlő, alma és körte), boros- és
vizespoharakkal. A klasszikus tárgyegyüttes körül mintás
felületek bontják meg a teret: vidám hullámok, pettyek és
art deco sakktábla-kockák. A klasszikus nyugodtságot
sugárzó fél korsóból baloldalt síkba kiterített vulkán lesz,
pezsgős vödörként ontva magából a konfettit. Az asztali
étkészlet a jazz korszak egyik féktelen partiját nyitja meg
előttünk, mintha a Nagy Gatsby egyik híres partiján
járnánk.
ART DECO TÁNCOSNŐ
A festmény különös titkot is őriz. A kép hátoldalán egy
jellegzetes art deco rajz található: lépő női akt
bontakozik ki a – modellálás érdekében – egyik oldalán
erősen megnyomva húzott vonalak közül kecses
táncmozdulattal, mögötte kutya (szembenézetből), előtte
stilizált virág, körülötte a mozgást imitáló legyezőformák.
Az art deco táncoshoz nagyon illenek Lázár Béla 1933-as
szavai: „Kádár Béla (…) megteremtette a maga egyéni
világát, a maga eredeti művészetét, mely csupa zene és
csupa álom. Elmosódó plaszticitásával beleringat abba az
álomvilágba, melyben titokzatos színek titokzatos
figurákkal élnek, hullámzanak és elmerülnek.”

35 Edvi Illés Aladár (1870-1958)

36 Hincz Gyula (1904-1986)

A Balaton látképe Szigligettel és a Badacsonnyal
The View of Lake Balaton with Szigliget and Badacsony

Kora reggel a Balatonon, 1940-es évek
Early Morning at Lake Balaton, 1940s

31x80 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: E Illés A

59x99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hincz

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 721 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 311 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 950 EUR	

n
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n

37 Ignaz Raffalt (Weisskirchen 1800-1857 hainbach)

38 Újházy Ferenc (szolnok 1827-1921 budapest)

Úton (Alföld), 1846
On the Way (Great Plane), 1846

Dinnyeszüret után a tanyaudvaron, 19. század második
harmada
After Melone Harvest, late 19th century

n

n

48x63 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Raffalt 846
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1311 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 3 278 EUR	

37x53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Dinnyevásár a Duna-parton a reformkorban

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 7 868 EUR	

Ignaz Raffalt kiállított a Pesti Műegyletben.
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39 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Kilátás a dombról (Őszi táj)
View from the Hill (Autumn Landscape)
25x35 cm
Olaj, vászon karton | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 918 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 902 - 9 180 EUR	
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40 Rafael Győző (viktor) (1900-1981)

41 Balázs János (1905-1977)

Műtermi csendélet narancsokkal
Studio Still-Life with Oranges

Égre rajzolodó virágok
Flowers

45x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rafael

60,5x42,5 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BJ

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 180 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 623 EUR	

n
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Czigány Dezső
Kalapos nő virágos kertben, 1909
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42 Czigány Dezső (1883-1938)
n

Kalapos nő virágos kertben, 1909
Woman in a Hat in the Flower Garden, 1909
58x39 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czigány
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 78 689 EUR	
Becsérték: 28 000 000 - 55 000 000 Ft
Estimated price: 91 803 - 180 327 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Műgyűjtő. A műbarátok és a műkereskedelem lapja.
1971/4. 40.
- A Nyolcak. Kiállítási katalógus. Szerk.: Markója Csilla,
Bardoly István. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010. 213.

2010 decemberében Pécsen, majd az anyag krémjét
bemutató budapesti tárlaton a debütálás megtörtént:
azóta ez a mű az egyik legnépszerűbb, a legtöbb
gyűjtő által vágyott festmény a magánkézben lévő
magyar fauve alkotások közül.

IRODALOM | bibliography
- Szelesi Zoltán: A szegedi műgyűjtők kiállítása.
Műgyűjtő, 1971/4. 40–42.
- Rum Attila: Czigány Dezső. Budapest, 2004.
- A Nyolcak. Kiállítási katalógus. Szerk.: Markója Csilla,
Bardoly István. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010.

Út a Nyolcakig

Tíz évvel ezelőtt
Czigány Dezső: Önarckép, 1909,
magántulajdon
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Korábban budapesti, majd szegedi
magángyűjteményben. Szegedi tulajdonosa a
festményt 1971. május 28-án vásárolta Budapesten,
a Szent István körúti „nagy Bizományi”-ban.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szegedi műgyűjtők 2. kiállítása.
Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged,
1971 július–augusztus.
- Szegedi műgyűjtők 6. kiállítása.
Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged, 1990.
- A Nyolcak. Centenáriumi kiállítás. Janus Pannonius
Múzeum, Pécs, 2010. december 10–2011.
március 27. (Kat. 100)
- A Nyolcak. Szépművészeti Múzeum, Budapest,
2011. május 17–szeptember 11.

Jól emlékszem arra a napra, amikor Czigány Dezső most
bemutatott képével először találkoztam. 2007. november
26-án a Magyar Vadak kiállítás előkészítése kapcsán
összeállt kutatócsoport tagjaival, Passuth Krisztina
tanárnővel, Barki Gergellyel, Rum Attilával és Rockenbauer
Zoltánnal két helyi magángyűjtőt látogattunk meg
Szegeden. Abban bíztunk, hogy e kitűnő, de kevesek által
ismert kollekciókban sosem látott remekművekre találunk,
köztük olyanokra is, amelyek helyet kaphatnak majd a
tervezett nagy Nyolcak kiállítás anyagában.
Nem csalódtunk. Az egyik gyűjteményben – remek Vadász
Endre képek, valamint Anna Margit, Perlrott Csaba Vilmos,
Márffy Ödön, Bernáth Aurél és Gadányi Jenő kompozícióinak társaságában – egy általunk még sosem látott
fauve-gyöngyszem került elénk. Czigány Dezső harsogó színű, idilli témájú alkotása, a Kalapos nő virágos
kertben döbbenetes felfedezést jelentett a számunkra: álltunk előtte és alig tudtunk betelni a szépségével.
Kettős érzés lett úrrá rajtunk: sajnáltuk, hogy nem
ismertük korábban, mert akkor a másfél évvel azelőtt
rendezett Magyar Vadak című kiállítás egyik emblematikus darabja lehetett volna, de közben örültünk is, hogy
a tervezett Nyolcak tárlaton egy ismeretlen remekművel
állhatunk a közönség és a szakmai közvélemény elé.

Az eredetileg Wimmer néven, 1883-ban Budapesten született Czigány Dezső művészete – a modern magyar
festők többségéhez hasonlóan – négy helyszínen,
Budapesten, Münchenben, Párizsban és Nagybányán
bontakozott ki.
A francia metropoliszban szerzett inspirációk az apró,
erdélyi bányászváros varázslatos táji kulisszái között
formálódtak képekké, s telítődtek a természet néhol
csendes intimitást, néhol fennséges monumentalitást
sugárzó látványával. A budapesti főiskolától eltanácsolt,
tanulmányait Münchenben, a Királyi Akadémián és Hollósy
Simonnál folytató Czigány 1900-ban érkezett először
Nagybányára. A következő években a bajor főváros,
Budapest és Nagybánya között ingázva festette meg első,
komor színvilágú, rembrandt-i remineszcenciákat keltő
portréit, amelyeket a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon
kiállításain mutatott be.
1904 őszén utazott először Párizsba, ahová ettől fogva
közel egy évtizeden át szinte minden évben ellátogatott
néhány hónapra. 1906-ban a legendás Függetlenek
Szalonjában már nyolc művét mutatták be.
A tavasszal rendezett kiállítás után Czigány – szokása
szerint – újra Nagybányára költözött: egy Bölöni
Györgynek címzett levelezőlap keltezéséből tudjuk, hogy
június 5-én már elfoglalta bérelt szobáját a Svaiczer utca
54-es számú házban. Ezen a nyáron ismerkedett meg a
művésztelepen dolgozó Trebitzky Máriával, akivel a
következő évben házasságot kötött.
1908-tól Czigány Dezső a MIÉNK tárlatain, majd 1909
áprilisa és júliusa között a Bölöni György által szevezett,
Kolozsvár–Nagyvárad–Arad útvonalat követő erdélyi
vándorkiállításon mutatta be festményeit. Az év végén a
későbbi Nyolcak tagjaival már Budapesten, a Könyves

A Nyolcak kiállítási katalógusa jelen képünkkel
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Czigány Dezső: Festőnő, 1909, lappang

Czigány Dezső: Nő fák között, 1909 körül, magántulajdon

Czigány Dezső: Két nő arcképe (A festő
édesanyja és felesége), 1909,
Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár

Kálmán Szalon termeiben lépett közönség elé, ahol többek
között a legendás „zöld hajú szörnyeteggel”, a modern
magyar festészet egyik legszuggesztívebb önarcképével
sokkolta a közönséget. E botránykő mellett a bemutatott
anyagban volt három – a katalógusban „Tanulmány”-ként
szereplő – kettős portré is, amelyeken a festő felesége és
édesanyja látható, valamint a sajnálatosan elpusztult, de
legalább fényképről ismert Fésülködő nő, egy lappangó
csendélet és a szintén ismeretlen helyen rejtőző, az Auróra
című lapban reprodukált Festőnő. Az említett művek,
elsősorban a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban őrzött
kettős portré szín- és formavilága olyan közel áll a most
bemutatott alkotás stílusához, hogy e feltűnő rokonság
alapján ezt a festményt is az 1909-es, művészi
forradalmat hozó esztendő terméséhez kell sorolnunk.

e sorozat legharmonikusabb darabja: stilizált foltokba
rendezett ragyogó színeivel egy olyan, idilli témát dolgoz
fel, amely először az impresszionista festők körében vált
igazán népszerűvé. A 19. század új, szelídebb természetélményének tökéletes szimbóluma az emberléptékű, a
gondoskodó kéz nyomát viselő kert, amelynek látványa
megváltozott életérzést sugallt: az embert a fenyegetettség, a tragikus kirekesztettség állapotából kiemelte és
helyette gyengéden feloldotta a „barátságos” természet
nagy egészében.
E képeken a félelmetes, messze vezető távlatok,
monumentális táji részletek, áhítatot és megrendülést
kiváltó természeti jelenségek helyett könnyen bejárható,
lehatárolt, intim, kedélyes és oltalmat adó élettér
jelenik meg, ahol a szereplők nem apró, kiszolgáltatott,
hontalanul bolyongó teremtmények, hanem nyugodt,
magabiztos személyiségek, a nagy egész egyenrangú
részei. Czigány Dezső alkotása ennek a Monet, Manet és
Renoir által tökélyre vitt képtípusnak egyenesági
„leszármazottja”: időtlen hangulat, vasárnapi báj árad
szét rajta, egy gyanútlanul tiszta, ártatlan és boldog
világ hírnöke, amelyet a természet szelíd törvényei és a
benne élő ember mértékletes vágyai irányítanak.

Czigány kompozíciója tovább fokozza az ábrázolás
intimitását, mikor növények dús, áradó zöldjeivel
szinte körbe öleli a kalapján piros szalagot viselő,
fehér ruhás nőalakot. A bokrok és fák fénytől ragyogó
vagy árnyékba boruló, puha és organikus részleteiből
izgalmas formai kontrasztként „ugranak ki” a szigorúbban
formált építészeti részletek, az osztott ablak, a fehér,
kubisztikus tömbként felfelé meredő kémény és a
rózsaszín háztető. Bár a kolorit alaphangját a zöld
különböző árnyalatai adják, de a rózsaszín – Kemény Gyula
találó definíciójával: „a neós paletta hangvillája” – hangsúlyosan kap szót a kompozíció egészében. Kemény szerint
a „magyar jolly joker szín” elsöprő sikere elsősorban arra
vezethető vissza, hogy elvonatkoztatott, természettől
idegen volta miatt „a társaságában lévő többi színt is
képes elemelni a naturális vonatkozásaitól”. E funkciója
ezen a festményen is szerepet kap: a fauve-os
szabadsággal feltett laza színfoltok dekoratív
ritmusa, a festői „tálalás” artisztikuma izgalmas
vizuális csemegévé, a magyar fauve festészet
gyöngyszemévé avatja Czigány Dezső Kalapos nő
virágos kertben című alkotását.
Molnos Péter

Idilli vadság
Ekkor született képeit látva úgy tűnik, hogy Czigány az
1909-es és 1910-es évben ihlető múzsára talált
feleségében. A három említett kettősportrén kívül
minden bizonnyal ő tűnik fel a lappangó Festőnőn, a
néhány éve előkerült Nő fák között című képen és a most
bemutatott alkotáson egyaránt. Utóbbi mű kétségkívül
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43 Csáki-Maronyák József (1910-2002)

44 Vaszary János (1867-1939)

Vitorlás a Balatonon (Esti fények)
Sailing Boat at Lake Balaton (Evening Lights)

A Badacsony Szigliget felől
Badacsony Viewed from Szigliget

40x49,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csáky Maronyák J

17x25 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary
Hátoldalon | Reverse: Galerie Semiha Huber, Zürich kiállítási cédula

n

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 721 EUR	
Becsérték: 300 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 983 - 1 803 EUR	

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 623 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 279 - 4 918 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Galerie Semiha Huber, Zürich, 1964-65
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45 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Balatoni látkép vitorlásokkal, 1936
Lake Balaton with Sailing Boats, 1936
60x82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla 1936
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 557 - 9 836 EUR	

„Lyka Károly kritikája megemlítette, hogy Iványi-Grünwald Béla festőművész stílusának
megváltozása a korábbi művekben megmutatkozó rend, a vonalak által meghatározott
formák helyébe új festőiség lépett. (…) Balatoni képei sokban rokonságot mutatnak Egry
József festészetével. Iványi-Grünwald Béla a Balatonon festett, szeretettel figyelte a tó
változó arcait és a különleges fényviszonyokat.”
Szabó László: Iványi-Grünwald; Corvina Kiadó Kft., Budapest; 2007. 14-15. o.

Kilátás a déli partról, háttérben a Badacsonnyal, 1930-as évek

A balatoni turizmust népszerűsítő plakát, 1930-as évek
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46 Stein János gábor (1874-1944)

47 Stein János gábor (1874-1944)

Fiatal lányok a forrásnál
Young Girls by the Spring

Fiatal lány a palota teraszán
Young Girl on the Palace Terrasse

54x36 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

176x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasr
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 240 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 787 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 607 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 5 902 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában

n
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48 Farkasházy Miklós (1895-1964)
n

Város, 1930-as évek közepe
Town, mid. 1930s
70x48 cm
Olaj, karton| Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Farkasházy

Ultramarin kék

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 180 EUR	
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 11 147 - 15 737 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Majoros Valéria Vanília: Farkasházy.
Glória–Cello Press, 2005, 88
IRODALOM | bibliography
- Y. E.: Farkasházy Miklós. In.: Budapesti Hírlap,
1933. április 2.
- Majoros Valéria Vanília: Farkasházy.
Glória–Cello Press, 2005

Majoros Valéria Vanília: Farkasházy,
2005, címlap

Részlet a képből

A KATEDRÁLISÉPÍTŐ MESTER
„Dekoratív formaálmai kiteljesedtek művészetében, a
forma mellett a szín is elfoglalta az őt megillető helyet.
Középkori üvegfestmények, faliszőnyegek, textíliák
hatottak képzeletére, ezeknek dekoratív mivoltát éli át újra
olajfestményeiben, pasztelljeiben. Képei valósággal
kaleidoszkópjai a formák és a színek együttesének”
– írta Ybl Ervin 1933-as kiállítási kritikájában. Ybl jól érzett
rá Farkasházy katedrálisépítő mestereket idéző művészi
karakterére. Dédapja alapította a Herendi porcelángyárat (ezért kapott nemesi címet a család), a fiatal
Farkasházy Miklós Nemes Marcell biztatására került
Münchenbe a 20-as évek elején, ahol trükkfilmeket rajzolt,
itthon viszont látványosan kontúrozott grafikáival tett
szert hírnévre. Folyamatosan kísérletezett a képi
technikákkal, kereste a pasztell, a grafitrajz, a tempera és
az olajfesték új alkalmazási módjait. Még egy saját
technikát is kifejlesztett a 30-as években, a linóleumformába öntött, festett gipszreliefeket, amit fadofit néven
szabadalmaztatott feleségével. Minden kiállítására
előrukkolt egy újdonsággal, a színes tustól a rétegenként
fixált óriás pasztellig.
ULTRAMARIN RAGYOGÁS
Farkasházy több képénél használta a gótika és a
korareneszánsz legdrágább pigmentjét, az egykor lapis
lazuli kőörleménytől ragyogó ultramarin kéket
„alapozás”-ként. Az Afganisztánban bányászott
lazúrkövet a 19. században helyettesítette a mesterséges

Rippl-Rónai József: Mezei munka, 1910 körül
Deák gyűjtemény, Városi Képtár, Székesfehérvár
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környezetben előállított változat, ami könnyebben
elérhetővé tette a tónust a festők számára, de nem
szüntette meg a szín mágikus erejű ragyogását.
A modern francia művészet ikonja, Yves Klein szabadalmaztatta saját változatát, a delejes fényű Yves Klein
Blue-t, miközben napjaink nagy spiritualistája, Anish
Kapoor is rendszeresen használja vizuális varázslataihoz.
Farkasházynak – mint minden pointillistának – egész
különös szeme volt a színharmóniák és színakkordok
felcsendítésére. Pontosan tudta például, hogyha hagyja az
ultramarin alapot felragyogni az okker körül (lásd a
felhőket!), akkor a néző szemében végbemegy az alkimista
csoda és óaranynak látja majd. A hideg fényű szürkék
pedig ezüstté lényegülnek át a kék különös keretezésének hatására (lásd a kéményeket és az utakat!).
DELIKÁT VIZUALITÁS
Farkasházy egy hétköznapi pillanatot választott a modern
nagyvárosból, és azt lényegítette át az ultramarin kék
ikonszerű ragyogásával. Kanyarodó földutak, jegenyék, kis
házak bal oldalt, magas kémények és a Bauhaus-gyárak
jellegzetes, farkasfogas teteje jobb oldalon. Két külön világ
találkozása, a falusi és az iparvárosi, amelyeket a gyorsan
növekvő metropoliszok külső kerületei egyszerre fogadtak
magukba. Farkasházy szívesen választott szociális témákat
egész különösen stilizált, manierista módon dekoratív
stílusvilágához, amely a Seurat-tól Rippl-Rónai Józsefig
ívelő nagy pointillista hagyomány egyéni átirata.
A Város ennek a delikát vizualitást kínáló művészi
szintézisnek az egyik legragyogóbb megvalósulása.

Farkasházy Miklós: Műtermi csendélet,
magántulajdon

49 Henczné Deák Adrienne (1890-1965)

50 Hermann Grom-Rottmayer (Bécs 1877-1953 bécs)

Virágcsendélet
Still-Life of Flowers

Fiatal lány szobában
Young Girl in the Room

86x71 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Henczné Deák Adrienne

70x54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Grom Rottmayer

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 918 EUR	
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 246 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 600 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 623 EUR	

n

n

Tanulmányait a Bécsi és a Müncheni Akadémián végezte, majd visszatért
Bécsbe, ahol csatlakozott a bécsi szecesszióhoz. Képei megtalálhatóak
a bécsi Staatsgalerie-ben.
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51 Nemes Lampérth József (1891-1924)
n

Uszály a Dunán, 1910
Berge on the River Danube, 1910
33x34,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lampérth
József Bpest 1910
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 18 033 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 21 311 - 31 147 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Bedő-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- „Őszintén szólva” - Válságban született gyűjtemény,
Kieselbach Galéria, 2015
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és tudás. Bedő Rudolf műgyűjteménye,
szerk.: Molnos Péter, Kieselbach Galéria,
Budapest, 119. oldal
- Bajkay Éva: Nemes Lampérth József.
Kossuth – Magyar Nemzeti Galéria, 2015, 12. oldal
- Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth József.
Gondolat, 2017, 4. képtábla

A festmény keretben

IRODALOM | bibliography
- Bajkay Éva: Nemes Lampérth József.
Kossuth – Magyar Nemzeti Galéria, 2015
- Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth József.
Gondolat, 2017
FOTÓS SZEM

Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth
József Gondolat Kiadói Kör Kft., 2017

A fotográfia elterjedésével az évszázadokig csak távoli tengeri látképeken csodált hajók közel
léptek az emberhez: fenyegető acélmonstrumként emelkedtek föléjük, ahogy a tengeri utazók
megtapasztalhatták a kikötőkben. Így jelent meg a kor szenzációja, a tragikus véget ért óceánjáró,
a Titanic is az 1912-es újságfotókon, illetve ezek nyomán az utakat népszerűsítő
reklámposztereken. Közép-Kelet-Európában nem jártak ekkora vízi óriások, a közelről, portrészerűen ábrázolt hajók viszont itt sem voltak ismeretlenek. Az expresszionizmus osztrák zsenije, a
fiatal Egon Schiele például a trieszti kikötőben örökítette meg – egész virtuóz módon – a remegő
hullámú tükörképek felett ringatózó vitorlások csendben vesztegelő képmásait.
DUNAI CSÖND
Az osztrák Schiele szellemi rokona, a fiatal Nemes Lampérth József hasonlóan érzékeny ecsettel
jelenítette meg a hajótest vízen remegő tükröződését. De ő nem ismerte a monarchia Adriára néző
nagy kikötőjét, se az óceánjárókat befogadó nagyvárosokat: a Budapesten és Komáromban felnőtt,
kamaszkori „búskomorságra” hajlamos Nemes Lampérthnak a lustán hömpölygő magyar folyók
voltak ismerősek, illetve a rajtuk úszó széles folyami uszályok. Az a világ, amit Juhász Gyula pont a
Nemes Lampérth-kép születésének az évében öntött impresszionisztikus irodalmi formába Tiszai
csönd című híres versében:
Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.
Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.
HAJÓK NÉMA TÁRSA
A kirobbanóan tehetséges pályakezdő festőnek a legkorábbi képei közé tartozik az Uszályhajó
a Dunán című akvarellkompozíció. (Az ugyanekkor készült, fauve-os csendéleteit a Nemzeti
Galéria és rangos magángyűjtemények őrzik.) A képről monográfusa, Bajkay Éva is megemlékezett:
„A leghagyományosabb műfaj, a tájkép kezdettől foglalkoztatta a művészt.
A helyszínen készített vázlatrajz nyomán általában tusképeket alkotott, illetve, mint ebben az
esetben is, egy akvarellt. Kezdetben sem a részletek érdekelték, sőt a friss tanulmányjelleget a kész
műben is megőrizte. A hajó tömör geometrikus formáit ellenpontozta a vízben tükröződő árnyék
széles ecsetvonásainak dinamikája. Lampérth már korai, legizgalmasabb művein is eltért a
szokásos városképektől, s ezen ábrázolások jellegzetes modern megújítója lett a magyar
művészetben.” Nem véletlen volt egykor a kép a legendásan jó szemű műgyűjtő, Bedő Rudolf
tulajdona.
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52 Nagy István (1873-1937)

53 Egry József (1883-1951)

Asztalnál, 1915
At the Table, 1915

Erdélyi házikó, 1910-es évek eleje
House in Transsylvania, early 1910s

22x31 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagy István 1915

28x35 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 246 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 656 - 1 148 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 623 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 279 - 4 590 EUR	

n
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a rádió
hoskora
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54 Gábor Jenő (1893-1968)
n

A rádió hőskora (Art deco jelenet), 1920-as évek vége
Golden Age of Radio (Art Deco Scene), late 1920s
71x100 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Gábor J
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 24 590 EUR	
ART DECO TITIAN
Klasszikus görög szépségű, szoborszerű nőalak alszik
párnákon, kitöltve az ovális kép bal oldali ívét. Mögötte
tengerparti szállodákra és pálmafák leveleire nyílik a
kilátás, míg jobb oldalt, a függönnyel eltakart szobabelsőben egy háttal ülő férfi foglalatoskodik, belemerülve a
rádiókészülék gombjainak csavargatásába. Mintha Tiziano
híres madridi Vénuszának art deco variánsát látnánk:
a buja reneszánsz akt itt időtlen álomba szenderül, az
orgonán zenélő féktelen reneszánsz zenész a rádióhullámokba feledkező férfi-társsá válik, a kastélypark cédrus
alléjára nyíló látvány helyét pedig a mediterrán tengerpart
foglalja el. A különös kép festője a két világháború közötti
képzőművészet egy még feldolgozatlan életművű mestere,
a pécsi Bauhaus-kör egyik nagy tehetsége, Gábor
Jenő.

S a Gyáli úton állt egy csukott bútorszállító,
És ott volt huszonháromban az első stúdió.
És műsor gyanánt akkoriban az is megfelelt,
Ha Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt.
||: Szól a rádió, szól a rádió. :||
A Rádióról huszonnégyben feljegyezhették,
Hogy az Állatkertből sugározta az első koncertjét.
És a lemezgyártók átkozták a konkurenciát,
Mely profit nélkül árulta a Kék rapszódiát.
A közel lakó amatőrök tisztán hallották,
Mikor a csepeli adó huszonötben jó reggelt kívánt.
A magasba szöktek mindenféle furcsa antennák,
És egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált.

Gábor Jenő: Kikötő, 1927, magántulajdon

SZÓL A RÁDIÓ
A RÁDIÓZÁS HŐSKORA
A magyar rádiózás az 1920-as évek közepén indul meg:
ekkor indult be a műsorszórás, majd gombamód elkezdtek
szaporodni a technikai újdonságot gyártó cégek. A
készülék technikai újdonságból egy évtized leforgása alatt
megszokott szórakoztatási eszközzé vált. Az állomásokat
kereső, fülhallgatós rádióamatőrök helyét átvették a
reklámokban is az ízléses, art deco bútorrá formált
készülékek előtt összegyűlő családok. Ahogy az LGT
énekelte a magyar rádiózás hőskorát feldolgozó, pontos
történeti adatokra épített 1977-es klasszikusában:
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került,
Mikor az első szpíker izgatottan a mikrofonhoz ült.
Érces hangja felszárnyalt és messzire repült,
És egy hallgatóban megszólalt: – A próba sikerült!

Rádiózás a technológia hőskorában, az 1920-as években
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Mielőtt az 1930-as évek legelején megjelentek a komplett,
beépített hangszórós, ládaszerű rádiókészülékek,
a holland Phillips cég 1926-ban piacra dobta az első
műtárgyként megtervezett tányérhangszóróját.
A bakelitből készített, diszkoszformájú, többszázezres
példányszámban gyártott „dizájntárgy” az addig még
egyszerű díszítésű, tekerős gombokkal ellátott rádiódobozok tetején kapott helyet, ahogy Gábor Jenő képén is
látható. Ennek a hangszórónak az egyik testvére, egy
cintányérszerű fémtárgy szerepel Bortnyik Sándor
Székesfehérváron őrzött, hűvösen geometrizáló, modern
műtermi jelenetén is. A rádiózás hőskorában ezek
izgalmasan modern látványnak számítottak a hi-tech
iparcikkekkel felszerelt art deco lakásokban, nem véletlenül
örökítették meg a Bauhaus modern szellemével átitatott
művészek.

A Philips népszerű szettje a rádiózás hőskorából:
egy PCJJ hangszóró és egy Philips 2514 rádió

Gábor Jenő: Kamarazene, 1937, magántulajdon

Bortnyik Sándor: A festő, 1932, Deák Gyűjtemény,
Városi Képtár, Székesfehérvár

Tiziano: Vénusz: 1547, Museo del Prado, Madrid
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Kmetty János
Parkrészlet fákkal
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55 Kmetty János (1889-1975)
n

Parkrészlet fákkal (Városliget), 1912 körül
Trees in the Park (City Park), c. 1912
68,5x95 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kmetty
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 52 459 EUR	
Becsérték: 20 000 000 - 34 000 000 Ft
Estimated price: 65 573 - 111 475 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Kárpáti Aurél: Kmetty János művészete.
Magyar művészet, 1938. 45–56.
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979.
- Kopócsy Anna: Kmetty János. Budapest, 2015.

Avantgárd remekmű
Az elmúlt két évtized főművekben gazdag aukciós
termését látva is kivételes alkalomnak számít,
amikor a magyar modernizmus klasszikus korszakának olyan kitűnő kvalitású, jelentős méretű és
rendkívül ritka emléke bukkan fel, mint Kmetty
János most bemutatott alkotása. A Park a Nyolcak
példájától és Cézanne képeinek felszabadító
élményétől inspirált hazai avantgárd egyik ikonikus
alkotása: nem csupán az életmű, de a modern
magyar festészet egészének is múzeumi rangú
csúcsteljesítménye.
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Korabeli fénykép a Városligetről

„Fegyelmezett kutató”

Cézanne és Picasso nyomában

A Magyar Nemzeti Galériában őrzött közeli
analógiájához, a Városligeti táj című festményéhez
hasonlóan a Park esetében is Kmetty stílusának azok a
jellemzői dominálnak, amelyek emberi karakteréből
fakadtak. „Egész lényéből hűvös józanság, racionalista
biztonság árad” – írta róla 1938-ban Kárpáti Aurél.
A festőt jól ismerő műkritikus érzékletes párhuzamot vont
Kmetty jelleme és művészete között, kiemelve puritánsággal határos egyszerűségét és tömörségét, azt a két
tulajdonságot, amely a most vizsgált kompozícióban is
félreérthetetlenül testet ölt.
„Kiegyensúlyozott egyéniség, aszketikus hajlandóságú,
művészbe oltott tudós-típus” – folytatódott a kritikus
jellemzése művész-barátjáról. „Fegyelmezett kutató, aki
lépésről lépésre halad s megfontoltan, roppant gonddal és
lelkiismeretes körültekintéssel dolgozik. Egyetlen részletet
sem hagy kivizsgálatlanul. (...) Kmetty Jánost már húszéves
korában sem a mi, hanem elsősorban a hogyan
izgatta. A tartalom formai kifejezése. (...) Ezért is nevezte
keresőnek magát, a funkcionális megjelölésben egyúttal
művészi programját is hangsúlyozva.”

Kárpáti Aurél tanulmányából az is megerősítést nyer, amit
Kmetty festménye a korai, életre szóló élményekről a
színek és formák nyelvén közöl a nézővel. „Párizst járva
két nagy, egész életre kiható élményben volt része:
Cézanne és Picasso művészetében, amely elvezette –
önmagához. A kettő együtt szervesen kiegészítő szerepet
játszott a fiatal magyar festő képzeletvilágának
kialakításában. Különösen az előbbivel való megismerkedés
adott határozott irányt Kmetty fejlődésének.
Az impresszionizmus határmezsgyéjén álló Cézanne egyik
legfontosabb megállapítását – amely szerint a valóság
világában érezhető rendszerbe kötődik a szín, a
forma és a tér együttese – Kmetty mintegy vezetőelvül
fogadta el. Alaposan áttanulmányozta Cézanne egész
művészetét, amelynek racionalizmusa aztán valósággal
átlökte az impresszionizmus szabadabb lehetőségeiből a
konstruktív szellemű kubizmusba.”
A fiatal magyar festő a kor legbővebb Cézanne anyagát
felvonultató Pellerin-gyűjtemény meglátogatását a
következő szavakkal idézte fel önéletrajzában: „Gyalog
mentem ki Neullybe, a párizsi villanegyeden túl fekvő
külső városkába. A gyűjtemény felemelő volt, a Nagy
fürdőzőkkel és a többi remekkel. A komornyik látta, hogy
festő vagyok, marasztalt, és én sokáig néztem, néztem,
meghatva a művek sokaságától (...) Persze, azt a

Kmetty János: Fák (Városligeti táj), 1911 körül, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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meghatottságot, ami eluralkodott rajtam, szavak nem világíthatják meg. Még ma is ott vagyok néha a villa
lépcsőházában, a hallszerű teremben, a szobákban a képek
között.”
“Csengő, hangtalan csend…”
A Park puritan, patika-mérlegen kimért kompozíciója tökéletes példája Kmetty józan, sőt szigorú,
minden játékos könnyelműséget mellőző festői
látármódjának. A kubizmus tipikus, redukált
koloritja, a képelemek stilizálása és geometrizálása
egyaránt a konkréttól, a természet múlandó látványától
való elemelkedést szolgálja. A mindent magába foglaló
zöldes, kékes tónusharmónia egy, a realitásnál, a primer
tapasztalatnál tisztább törvényeknek engedelmeskedő
univerzum ideális felületét színezi. Az absztrahált
színvilággal, a tömegre, a konstrukcióra koncentráló festői
formálással Kmetty a pillanatnyival szemben az állandót,
a változékonnyal szemben a maradandót tárja elénk.
A függőlegesek és vízszintesek nyugodt ritmusát, a
pontosan „felparcellázott” tér mértanias tagolását és a
mindent beborító kékes atmoszférát látva találónak
érezzük Rabinovszky Máriusz, a korszak egyik
legjelentősebb kritikusának szavait: „Kmetty műveiből
valami alpesi, híglevegőjű, idegnyugtató csend árad.
Csengő, hangtalan csend; kedves, mély nyugalom.”
Molnos Péter

Kmetty János: Parkrészlet, 1910-es évek,
Janus Paanonius Múzeum, Pécs
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klie zoltán
Mesebeli táj (Kompozició), 1926
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56 klie zoltán (1897-1992)
n

Mesebeli táj (Kompozició), 1926
Fairy-Tale Landscape (Composition), 1926
70,5x80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klie
Hátoldalon | Reverse: Sajátkezű aláírás: Klie 1926,
valamint Kompozició 1926
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 770 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 29 508 EUR	

„A való világ szerkezetét, rendjét, belső tartalmat, a látható világ rám gyakorolt hatását, a szépségét, az ember és a természet által előidézett katasztrófákat
adom elő alkotásaimban. A földön előforduló jelenségeknek nem egy apró részletét örökítem meg, hanem a kitáruló horizontú kozmikus vonatkozásaival
összefüggően szemlélem és fogalmazom meg a napjainkban lezajló eseményeket, látványokat. A sokféle benyomás lelkivilágomban felhalmozódik, és
alkotásra ösztönző jelenségei képpé formálódnak bennem, és eleven erővel munkára ösztönöznek. A mai élet rendkívül színes, látványos, az optikai világ
színorgiáit zúdítja felénk. Én ezt a színes világot színesen akarom visszaadni. Tehát nem fukarkodom a tiszta színek használatával. Kirobbanóan, elevenen,
nem visszafojtva, primer izgalomban fejezem ki mondanivalómat.”
Klie Zoltán saját művészetéről

Klie Zoltán: Erdőben, 1930, magántulajdon
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57 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

58 Oelmacher Anna (1908-1991)

Párizsi önarckép ( Holdfényes Szajna-parton), 1935
Parisian Self-Portrait, 1935

Fasor (Az út), 1932
The Way, 1932

43x49,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gyarmathy 935

38x48 cm
Olaj, vászon kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Oelmacher Anna 1932

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 131 - 3 934 EUR	

n
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59 Horváth Béla (1888-1973)

60 Herrer Cézár (1868-1919)

Téli Duna-part a Margit híddal (Újlipótvárosi kilátás a Várra)
The Danube in Winter With the Margareth Bridge

Velence, 1906
Venice, 1906

46,5x63 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

23,5x35,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: C Herrer V 1906

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 250 000 Ft / 819 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 115 - 1 574 EUR	

n
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61 Thorma János (1870-1937)
n

Kislány kék-fehér csíkos ruhában (Kislány macskával), 1927
Girl in a Striped Dress (Girl with a Cat), 1927
75,5x60,3 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Thorma
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 557 - 9 836 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Thorma János emlékkiállítás, Nemzeti Szalon,
1939. nov. 26-dec. 10, 30. kép

„A művész tájképeken és figurális kompozíciókon kívül számos kitűnő portrét is festett. Stílusa kissé eklektikus, egyformán lehet őt a naturalizmus képviselőjének
és a romantikus történelemfestészet egyik utolsó hívének tekinteni.”
Élet és Tudomány folyóirat 2015/11-es lapszámában jelent meg a 350. oldalon
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62 Némethy Miklós ( - )

63 Csáky László (1888-1918)

Nagybánya az István-toronnyal
Nagybánya with the István Tower

Kecskeméti parkrészlet, 1910 körül
Garden in Kecskemét, c. 1910

59x79,5 cm
Olaj, vászon kartonon | Oil on canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Némethy

90x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Csáky László

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 393 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 656 - 984 EUR	

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 721 EUR	
Becsérték: 340 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 115 - 1 967 EUR	

n

n

1912-ben és 1914-ben Nagybányán dolgozott.
A Kőröshegyen megalakult Balatoni Festő kolónia tagja volt.
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Kontuly Béla
Natura morta metafisica,1933
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64 Kontuly Béla (1904-1983)
n

Csendélet kaktusszal és narancsokkal, 1933
Natura morta metafisica
Still-Life with Cactus and Oranges, 1933
99,5×70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kontuly Béla 1933
Kikiáltási ár: 36 000 000 Ft / 118 033 EUR	
Becsérték: 45 000 000 - 85 000 000 Ft
Estimated price: 147 541 - 278 689 EUR	
Életműkatalógus-szám: Bizzer, 2003. Kat. 115.

Kontuly Béla: Metafizikus csendélet kilátással, íriszekkel,
1930-as évek eleje, magántulajdon
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KIÁLLÍTVA | exhibited
- CLVIII. csoportkiállítás. Ernst Múzeum, 1936.
- Kontuly Béla festőművész centenáriumi emlékkiállítása.
Ernst Múzeum, Budapest, 2004. január 21–február 18.
- Á la carte. Gasztronómia a magyar képzőművészetben.
Kepes Intézet, Eger, 2012.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bizzer István: Kontuly Béla 1904–1983. Budapest,
2003. 64.
- Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 527.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 527.
- A magyar festészet rejtőzködő csodái. Válogatás magyar
magángyűjteményekből II. Szerk.: Virág Judit, Törő István.
Budapest, 2005. 157.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 527.
- Á la carte. Gasztronómia a magyar képzőművészetben.
Szerk.: Kolozsváry Marianna és Varga Csaba.
Kiállítási katalógus. Kepes Intézet, Eger, 2012. 29.
IRODALOM | bibliography
- Zwikl András: Kontuly Béla (Miskolc, 1904–Budapest,
1983). In.: Felfedezett és felfedezésre váró életművek.
Konferencia 1995. Szombathelyi Képtár.
Szombathely, 1998.
- P. Szücs Julianna: A római iskola. Budapest, 1987.
- Bizzer István: Kontuly Béla. Budapest, 2003.

A megújított tradíció
Az európai művészet az 1920-as évekre túljutott a
tradicionális kereteket felszámoló formai újítások, a múlt
értékeit sutba vető kísérletezés korszakán. A lecsendesedés,
a lehiggadás ideje következett. A hagyományos festői
értékek visszakerültek státuszukba, a közvetíteni kívánt
tartalom, a mesterségbeli tudás, a kiérlelt, lezárt
kompozíció újra fontossá, a kvalitás mércéjévé vált.
Az expresszionizus kavargó torzításai helyett józan,
szigorú, leíró jellegű formaadás, hangsúlyos, éles körvonal
jellemzi a korabeli festők modorát, soroljuk őket – hazájuk
földrajzi elhelyezkedésétől függően – akár az art deco, a
novecento italiano vagy a Neue Sachlichkeit követői
közé. Magyarországon ezek a stílusjegyek a római iskola
legtöbb tagjánál megjelentek, de olyan alkotók munkásságát is hosszú időn keresztül jellemezték, mint Bortnyik
Sándor vagy éppen Bene Géza. Senkinél sem jelentek meg
azonban olyan tisztán és átütő erővel, mint Kontuly
Bélánál. Zománc-símaságú felületei, hűvös és precíz
komponálása, leheletfínom tónusátmenetekkel operáló
formaadása és artisztikus koloritja egy éteri világ tökéletes
harmóniáját eleveníti meg.
A teret jelző síkok, az ábrázolt formákat határoló felületek
konstruktív kezelése fontos jellemzője Kontuly
festészetének. 1935-ben, az izmusok formabontó stílusát
bírálva, saját művészi hitvallását a következő szavakkal
jellemezte: „A közelmúlttal szemben az erkölcsösségig
szigorú rajz, a lezárt, szinte építészeti formák keresése, a
tárgyak lokálszínével, mint képelemekkel való tudatos
bánás, általában a kép »megépítése« a cél.” Kontuly tehát a
készülő festményt egy logikus egyensúly elérése
érdekében formálta, amelyben az ábrázolt elemek

egyenrangúak és helyüket a konstrukció belső szabályrendszere jelöli ki. Többek között ezzel a végletesen
tudatos képszerkesztési alapállással magyarázható, hogy
kompozícójába feliratokat illesztett, és azok látványos
tipográfiájával tovább hangsúlyozhata művének geometrikus karakterét. Ezzel a módszerrel természetesen a kép
értelmezési tartományát is kibővítette, hiszen a stilizált
utcarészleten, a kávéházi árnyékolón feltűnő „Vermuth” és
a sárga falon olvasható „Olio Sasso” olyan márkanevek,
amelyeket olvasva a kép korabeli nézője önkéntelenül
kapcsolatot talált a mű és saját itáliai emlékei között.
Mindkét felirat ugyanis az olasz utcák leggyakrabban
feltűnő reklámjai közé tartozott a harmincas évek
folyamán: a Cinzano és a Martini család cégeinek
torinói eredetű, világhírűvé vált likőrbora és a liguriai
olajbogyóból készült olivaolaj ezekben az években a
külföldiek szemében egyet jelentett a modern Itáliával.
Beszédes csendélet
A csendélet látszólag a képzőművészet legalkalmasabb
műfaja a szín- és formaproblémák világos megfogalmazására, a tisztán festői feladatok megoldására. Egy-egy
tárgy, virág vagy éppen gyümölcs nem lehet más, mint
pusztán önmaga, fényt elnyelő és visszatükröző felület,
amelyek együttesét a művészi teremtő erő rendezi festői
kompozícióvá. Vonal és szín, rajz és festés, ritmus és
szerkezet – semmi történet, semmi önmagán túlmutató
illusztratív tartalom: „csupán” színtiszta festészet. Nem
véletlen, hogy az új utakat kereső, a látványt tudatosan
analizáló modern művészet éppen ezt a műfajt kedvelte a
legjobban. Mindezek ellenére hibát követnénk el, ha
Kontuly Béla most vizsgált festménye kapcsán a primer

Kontuly Béla: Szamovár csészével, 1935, magántulajdon
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formai megközelítésre koncentrálva megfeledkeznénk a
műfajban rejlő minden tartalmi utalásról és asszociációról.
Az elmúlt évtizedek publikációinak nyomán ma már
általánossá vált az a műtörténeti megközelítés, amely a
17. századi németalföldi csendéletek legtöbbjében
bonyolult moralizáló utalásokat, népszerű, korabeli
közmondások erkölcsi tanulságait fedezi fel. Ezek az
alkotások a látvány mögé bujtatott képi rejtvényként
állnak előttünk: tartalmuk, rejtett utalásaik a
„megoldókulcs” ismeretében szinte mechanikusan
felfejthetők, dekódolhatók. Lehámozott héjú citrom,
feltört kagyló, félig telt pohár vagy éppen egy hamvas
szirmú virágra szálló légy – az ábrázolt valóság egyes
részletei így váltak egy bonyolult, távoli képzettársításokra
vezető szimbólumrendszer elemeivé.
E fenti néhány mondat csupán szűkszavú, felszínes utalás,
amely hevenyészett vonásokkal festi fel a most vizsgált
festmény művészettörténeti előzményeit. A Csendélet
kaktusszal és narancsokkal igazi festői hitvallás:
alkotójának tisztelgése az előtt a kultúra előtt, amely
római ösztöndíjasként éveken át befogadta és későbbi
sikereit megalapozta. Kontuly látszólagos esetlegességgel
összeállított tárgyegyüttesének szinte minden eleme a
mediterrán világ, az iltáliai élet szimbólumaként
értelmezhető. A kék csíkos kávéscsésze, a narancs, a
bor és az utcai feliratokkal megidézett élvezeti cikkek,
a vermuth és az olivaolaj annak a városnak állít emléket,
amely Kontuly számára a legfontosabb, életreszóló

élményeket adta: Róma inspiráló atmoszféráját idézi
meg. A csendélet további alkotóelemei közül a kaktusz a
húszas évek Európáján végigsöprő újklasszikus hullám
szinte kultikus növényévé vált: portrék és csendéletek
gyakori motívuma volt, elsősorban a német Neue
Sachlichkeit művészeinek körében. A terasz mellvédjén
jobb oldalon látható cserepes növény, a lírai nevű kerti
holdviola rendkívül dekoratív, ezüstpénzre hasonlító
maghüvelyeivel kelthette fel a festő érdeklődését: a
kaktusszal együtt tökéletes választásnak bizonyult ehhez
az éteri tisztaságú, hűvös és elegáns kompozícióhoz.
Kontuly Béla most bemutatott alkotása a modern
magyar festészet egyik legszebb csendélete, tökéletes
példája annak a letisztult, hűvösségig elegáns stílusnak,
amely az 1920-as évek második felétől egész Európát
meghódította. A Csendélet kaktusszal és narancsokkal nem
csupán a korabeli olasz realizmus legnagyobbjaival, Felice
Casorati és Ubaldo Oppi alkotásaival állítható párhuzamba,
de állja a versenyt a német neue sachlickeit és a francia
art deco számos világhírű remekművével is. Nemzetközi
rangú műalkotás, amely a világ bármely múzeumában méltó módon képviselné a harmincas évek
magyar festészetét.
Molnos Péter

A felületről
A festmények kezelésének és bemutatásának egyik örök dilemmája a lakkozás és a
tisztítás kérdése körül forog. Annak eldöntése, hogy egy műalkotás esetében mi a
leghelyesebb magatartás, körültekintő elemzést igényel. Vannak festmények,
amelyeknél a megsárgult lakk eltávolítása szinte kiszabadítja, lélegzethez juttatja a
képet, azt érezzük, hogy végre közvetlen kapcsolatba kerülhetünk az eredeti felülettel, megismerhetjük a művész valódi szándékait. Máskor azonban úgy tűnik, hogy a
régi lakkozás letisztítása megfosztja a festményt valamitől: a múlt nemes patinájától, az idő múlásának láthatóvá váló esztétikájától, a színeket összefogó és harmóniába rendező diszkrét tónusfátyoltól. Ráadásul akadtak olyan művészek, akik
mintha tudatosan beszámították volna képeik hatóerejébe a rájuk festett
lakkok aranysárgává érő ragyogását. Többek között gróf Batthyány Gyula és
Kontuly Béla – egyes korszakaikban és műveik bizonyos csoportjai esetén – ezek
közé a festők közé tartoztak. A most bemutatott csendélet is fokozott óvatosságot
igényel: a művész által használt eredeti lakk nemes ragyogása hozzájárul e
korszakos remekmű kivételes értékéhez, de könnyen eltávolítható.
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65 Basilides Barna (1903-1967)

66 ősi lászló (1947-)

Budai táj
Buda Landscape

A nagy gépezet beüzemelése, 2017
A végtelen történet sorozatból
Installation of the Big Machine, 2017

n

55,5x70,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basilides Barna 1955
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 311 EUR	
Becsérték: 600 0000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 950 EUR	
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n

100x140 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent a fehér táblán | Signed lower left
on the white board: Ősi Lás 2017
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 622 - 4 590 EUR	
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67 Berkes Antal (1874-1938)

68 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Vasárnap délelőtt (Bécsi látkép háttérben a Karlskirchével)
Sunday Morning (Vienna with the Karlskirche)

Színes nyári csokor türkizkék vázában, 1936
Summer Bouquet in a Blue Vase, 1936

52x75 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berkes A
Hátoldalon a Nemzeti Szalon raglapja

100x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right 1936 Iványi Grünwald Béla Lelle

n

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 311 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 951 EUR	

n

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 590 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 901 - 9 180 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nemzeti Szalon, 1907-1908, 991. sz.
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69 Pál István (1888-1939)
n

Önarckép zöld háttérrel, 1910-es évek
Self-Portrait with a Green Blackground, 1910s
22x13 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra fent | Signed upper right Pál István
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 869 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 836 - 14 754 EUR	

Az 1888-as születésű Pál István festői pályája a
legprogresszívebb közegben indult. A Képzőművészeti
Főiskolán Ferenczy Károly tanítványa volt, majd
Münchenben, Hollósy Simon magániskolájában képezte
tovább magát. Ezután Párizsban időzött, ahol baráti
kapcsolatba került Picassóval, akivel saját elmondása
szerint gyakran bifsztekeztek együtt a Lapin Agile-ben.
Pál 1909-ben (a korai kubizmus forradalmiságának teljes
tudatában) már a haladó szellemű neósok sorait erősítette
Nagybányán, festményei méltán vették fel a versenyt
Perlrott Csaba Vilmos, Czigány Dezső és Orbán Dezső
alkotásaival. Redukált motívumai és vastag fekete
kontúrjai a modernebb szemléletű művészek csoportjához
fűzték, akik aztán Kecskeméten leltek új hazára és
Iványi-Grünwald Béla személyében új mesterre.
A Magyar Vadakkal vállvetve Pál már korábban
elsajátította az üde színfoltokkal való komponálást,
a dekoratív alakzatokkal történő képépítést, melyet aztán
következetesen továbbvitt későbbi műveibe egészen
haláláig. Színei teltek, formái lényegre törők, még a
depresszívebb témákat feldolgozó képei is felszabadultak,
magas szintű technikai ismeretekről árulkodnak.

Pál a Tanácsköztársaság bukása után a nemzetközi
avantgárd mozgalmakba bekapcsolódva az aradi
Periszkóp folyóiratnál dolgozott, amely konstruktívexpresszionista meggyőződéséből eredően a Kassák
vezette MÁ-val volt egy művészeti nevezőn. A festő
plakátművészeti alkotásokkal, reklámszövegekkel,
konstruktív rajzokkal járult hozzá a lap sikereihez, melyről
Kassák Lajos is elismerően nyilatkozott. Pár évvel később
Pál a Periszkóp kasszáját megcsapolva tért vissza
Budapestre – már ekkor sem volt tiszta az elméje –, majd
1929-re végleg elhatalmasodott rajta a pszichózis; előbb
az angyalföldi és lipótmezei, végül a gyöngyösi elmegyógyintézetekbe került. Betegsége sem törte meg alkotói
erejét, és bár Michelangelo közvetlen tanítványának
vallotta magát, aki a reneszánsz korban éli mindennapjait,
festményeinek kvalitása nem utal a szellemi hanyatlásra.

A feljegyzések szerint Pál a kórházban, ahol egy ideig
Nemes Lampérth József és Gulácsy Lajos is betegtársai
voltak, „der ungarische Van Gogh”-ként szignálta
műveit, melyek valóban Van Gogh és Matisse elementáris
energiáit idézik kubista alakzataikkal és tiszta koloritjukkal.
Pál életútját valószínűleg az auschwitzi haláltábor törte
meg, ahová 1944-ben deportálhatták a többi zsidó
beteggel együtt.
Az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményén kívül közeli
barátja, Füst Milán gyűjteménye őrzi a tragikus sorsú festő
alkotásait, melyek egy válságos kor dekadens életérzésének
kirívó tanúbizonyságai.

A Periszkop folyóirat számai

Nemes Lampérth József
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35,5x70 cm
70 Tihanyi Lajos (1885-1938)

71 Balázs János (1905-1977)

Pihenő modell, 1910 körül
Model Resting, c. 1910

Kezdet (Az első ecsetvonás), 1975
Beginning, 1975

36,5x23,5 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

35,5x70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balázs János 1975

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 180 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 622 EUR	

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 295 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 279 - 5 246 EUR	

n

n

Balázs János fest
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Die Acht Der Akt, Collegium Hungaricum Wien,
2012. Szeptember 27-december 14. Kat. 62

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Balázs János - Cigány méltósággal,
Szerk. Kolozsváry Mariann, 2009, 35. kép

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Die Acht Der Akt, Bécs, 2012. 96. oldal
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Czóbel Béla
Párizsi részlet
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72 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Párizsi részlet (Paysage de Paris; Kilátás a Hôtel Notre Dame ablakából), 1926
Paris Scene (Paysage de Paris, View from Hotel Notre Dame), 1926
100x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 17 000 000 Ft / 55 738 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 35 000 000 Ft
Estimated price: 81 967 - 114 754 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
A képet Czóbel Béla 1927-ben küldte Párizsból a
New York-i Brummer Galériába.
A magyar származású tulajdonos, Brummer József
1928. augusztus 11-én két másik festménnyel
együtt megvásárolta a művésztől, majd 1937.
január 27-én adta el Alexander M. Bing-nek, a
dúsgazdag ingatlanfejlesztőnek és neves
műgyűjtőnek.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Czobel. Brummer Gallery, New York, 1927.
(Feltehetően azonos: kat. 17. Paysage de Paris)
- Czobel. Brummer Gallery, New York,
1936. március 2–április 4.
IRODALOM | bibliography
- Dévényi Iván: Brummer József. Művészet, 1968/1. 16.
- Szelesi Zoltán: Szegedi képzőművészek.
In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve II. 1972/73.
Szeged, 1975.92–97.
- Kratochwill Mimi: Czóbel Béla élete és művészete.
Veszprém-Budapest, 2001.
- Passuth Krisztina: A festő és modellje.
Henri Rousseau: Joseph Brummer portréja (1909).
Kép és recepció. Művészettörténeti Értesítő,
2002/3–4. 225–250.
- Czóbel, egy francia magyar.
Szerk.: Barki Gergely, Bodonyi Emőke. Kiállítási katalógus.
Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2014.
- The Brummer Gallery Records. Metropolitan Museum of
Art, New York, Cloisters Library and Archives,
collection No. 31.

Tihanyi Lajos: Pont St. Michel (Párizs), 1908,
magántulajdon
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Először az Avenue du Main egyik szállodájában, a Hotel
Moderne-ben vett ki szobát, majd átköltözött a Quai
Saint-Michel 1-es szám alatt magasodó Hotel Notre Dame
Saint-Michel legfelső emeletére. Az újabb párizsi évek a
kezdeti nehézségek ellenére nem okoztak törést Czóbel
pályáján. Hangulatáról Gráber Margit visszaemlékezése
tudósít, aki akkoriban férjével, Perlrott Csaba Vilmossal
szintén ebben szállodában élt: „1926-ban egy födél alatt
laktunk Párizsban a Hotel Notre Dame-ban, alighanem
akkor lehetett élete mélypontján. Családját elhagyta, kis
vagyonát elvesztette. Párizs nem fogadta a régi
elismeréssel. Magatartásán mi sem látszott mindebből,
megtartotta vidám fölényét ...”.
Párizs felülről
Czóbel új párizsi korszakának számban és kvalitásban is
kiemelkedő szeletét adják azok az utcaképek, amelyek
megemelt nézőpontból mutatják a nyüzsgő főváros
egy-egy részletét. Összesen öt olyan festményt ismerünk
az életműben, amely minden kétséget kizáróan a Hotel
Notre Dame emeleti ablakából készült. Az elsőn a Pont

Párizst ábrázoló képek a szentendrei Czóbel Múzeum közelmúltban újrarendezett termeiben

Egy magyar a legnagyobbak között

A nagy visszatérés

Talán Czóbel Béla az egyetlen 20. századi magyar festő, aki
közel hat évtizeden át a nemzetközi művészeti élet
megbecsült tagja maradt annak ellenére, hogy közben
szülőhazájától sem szakadt el teljesen. A „kint is vagyok,
bent is vagyok” sajátos életformáját senki sem tudta úgy
megvalósítani és az ebből fakadó előnyöket olyan
eredményesen kihasználni, mint ő. Műveinek kvalitásán túl
ennek is köszönhető, hogy most bemutatott, a közelmúltban felbukkant és külföldről hazakerült két kiemelkedő
alkotása, az Önarckép és a Párizsi részlet korábban
olyan nemzetközi hírű gyűjteményekben képviselte a
magyar festészetet, amelyekben Van Gogh, Cézanne
vagy éppen Renoir képei adták meg az alaphangot.

Czóbel legintenzívebb vándoréveinek sora 1925-ben
lezárult. Nagybánya, München, Párizs, Amszterdam,
Bergen és Berlin után újra visszatért ifjúkora leginspirálóbb helyszínére, a francia fővárosába, hogy immár érett
festőként ismét megmerítkezzen a világ legfontosabb
művészeti centrumának örökké forrongó, mindig új
impulzusokkal telített közegében. Bár sok minden
megváltozott a modern festészet hőskora óta eltelt idő
alatt, a legfontosabb dolgok ugyanúgy felvillanyozták
Czóbelt, mint közel két évtizeddel korábban. A kedvenc
kávéházak, a Dôme és a Coupole, a műkereskedések
kiállításai, a város jól ismert, képek százait ihlető részletei
és a régi barátok feledtetni tudták vele Németországban
hagyott családja, felesége és leánya, Lisa hiányát.

Czóbel Béla: Párizsi Szajna-part, 1925,
magántulajdon
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Czóbel Béla: A párizsi Rendőrprefektúra, 1926 körül,
magántulajdon

Saint Michel északi végén, a Cité szigeten álló épületek –
jobbra néhány bérház, balra a Palais de Justice dél-nyugati
sarka – láthatók a Quai du Marché Neuf gyalogosoktól
nyüzsgő részletével és a rakpart lépcsőjével, a másodikon a
Szajna túloldalán álló tekintélyes méretű középület, a párizsi Rendőrprefektúra részlete tűnik fel, a harmadikon a
Notre Dame főhomlokzata, míg a most előkeült képen és
kisebb méretű párdarabján a Szajnán átívelő Petit Pont
északi vége, valamint a Notre Dame előtti tér nyugati
sarka látható a Rue de la Cité indulásával és a Hotel-Dieu
kórház nyugati traktusával. Az utóbbi művek közül a már
korábban is ismert, kisebb méretű, magángyűjteményi
darabon feltűnik a függőleges pálcákkal osztott ablakrács
is, amelyből arra következtethetünk, hogy az egykor
Czóbel által bérelt szoba a szálloda ötödik, legfelső
emeletén foglalt helyet. Az öt festmény átfogja a teljes
kilátást, amely a Hotel Notre Dame Szajnára néző
ablakából feltárul.

Czóbel Béla: Kilátás a Hotel
Notre Dame ablakából, 1926
körül, magántulajdon

Czóbel Béla: A párizsi Notre Dame, 1926 körül,
magántulajdon

A Quai Saint-Michel és a Rue du Petit Pont sarkán álló,
több mint 200 éve épült és ma is működő hotel egyike
Párizs legszebb kilátásaival büszkélkedő szállodáinak.
Az alatta folyó Szajna a rajta átívelő, forgalomtól nyüzsgő
hidak sorozatával, jobbra a Notre Dame székesegyház
tekintélyt parancsoló látványával szinte eszenciáját nyújtja
annak, ami e mágikus vonzerejű város legfőbb értékét
adja. Az egykori sorbonne-i diák, a Párizs-imádó újságíró,
Orbók Attila így írt erről 1927-ben megjelent, Párizs élete
című könyvében: „Párizs szépsége, hangulatainak varázsa,
népének eredeti szelleme csak lassan bontakozik ki
előttünk, mint valami hatalmas, klasszikus könyvé, amely
sokat ígér az előszóban, de végig kell olvasni, szellemébe
kell behatolni, hogy igazán élvezhesse a szépségek
rajongója. (...) ez a város harmonikus összeolvadása a
múltnak és a 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 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 Matisse legendás, éveken át
Derain-nel is megosztott műterme, a Quai Saint-Michel
19-es számú ház harmadik emeleti lakása csupán 115
méterre áll ettől a helytől, míg az az ablak, amelyből
Tihanyi Lajos a tavaly felbukkant párizsi látképét festette
alig 70 méterre, csupán két háztömbnyire található.
Czóbel a modern művészet megszületésének kultikus
pontján állította fel festőállványát, hogy elkészítse a
Párizsi részlet című kompozíciót.

„Egész lelkünket kívánja...”

Világhírű amerikai gyűjteményekben

Czóbel most bemutatott alkotása jó eséllyel
pályázhat a magyar festészet egyik legszebb párizsi
látképének címére. Olyan művekkel állhat versenybe,
mint Rippl-Rónai József Párizsi tér című alkotása, vagy
Tihanyi Lajos tavaly felbukkant remekműve, a Pont Saint
Michel. Bár e két, még az első világháború kitörése előtt
született alkotás az ábrázolás dekoratív ereje, a komponálás ötletessége és a színek lehengerlő intenzitása terén
túltesz Czóbel festményén, ám egy fontos területen
messze elmaradnak tőle. A puhán, vattásan feltett színek,
a rózsaszín, a narancs, a vörös és a zöld árnyalatok lélegző
foltrendszere lírai költeménnyé áll össze Czóbel
1926-ban készült alkotásán. Azt a minden formai
ügyeskedést, vizuális blikkfangot nevetségessé tevő lelki
pluszt érezzük rajta, amelyet a legendás műkritikus, Kállai
Ernő e szavakkal foglalt össze egy 1937-es cikkében:
„Czóbel Béla képeinek pompás festői burkolatát az
emberi érzület hatja át. Lüktetése olyan mélyről
fakad, hogy szívünk csak akkor ér hozzá, ha szemünk
már eligazodik a színek buja sűrűjében. Czóbel
ragyogó mestere az érzelmesen, hevesen járó ecsetnek, de
alkotó ereje a legszédítőbb festői viharzás közben sem
szóródik szét a felületen. Az ecsetjárás legbravúrosabb
futamai, a színek legmohóbb csordulása mögött is
nyugodt mélységek sötétlenek kiapadhatatlanul. Czóbel
festőisége válogatott ínyenc-örömökkel csalogatja
szemünket, egyre tovább, egyre beljebb és közben észre
sem vesszük, hogy szívünket fonja be a mélység
rejtelmes, vonzó erejével. Ami először talán »csak« új,
érdekes festői izgalomnak, színekkel és formákkal játszó,
optikai szeretkezésnek tetszett, az végül egész lelkünket
kívánja.”

A Párizsi részlet és a vele együtt hazakerült Önarckép
kilenc évtizedes története szokatlan részletességgel
rekonstruálható. Ennek legfőbb oka, hogy mindkét
festmény éveken át a magyar származású, de Párizsban,
majd New Yorkban világhírűvé váló műkereskedő,
Brummer József tulajdonában volt. Cégének archívuma,
családi iratai, személyes- és üzleti levelezése – sokezer
fénykép és egyéb dokumentum – 1981-ben a New York-i
Metropolitan Museum gyűjteményébe került és 2014
óta már az interneten is kutatható.
Brummer a századforduló utáni párizsi művészvilág jól
ismert figurája volt. A zombori születésű, de iskoláit
Szegeden végző fiatalember először 1904-ben jutott el a
francia fővárosba, ahová pesti, nagybányai és szegedi
epizódok után 1907-ben tért vissza. Kezdetben szobrásznak készült, de szegénysége miatt kénytelen volt a
legkülönfélébb pénzszerzési módszerekkel kísérletezni.
Tanult Rodin-nél és Matisse iskolájában egyaránt, de
mindkét helyen, sőt Párizs szinte valamennyi festőiskolájában modellként is alkalmazták. Későbbi sikereit annak
köszönhette, hogy az elsők között tudatosult benne,
milyen komoly üzleti lehetőségek rejlenek a japán
fametszetek és a néger plasztikák forgalmazásában.
Vitathatatlan, hogy úttörő volt azok sorában, akik a
primitív, törzsi művészet és ugyanakkor Henri Rousseau
jelentőségét egyaránt felismerték. A naiv festészet 20.
századi ikonja parádés portrét is festett róla 1909-ben,
amikor a 26 éves magyar fiatalember már a modern
művészet legendás alakjaival töltötte napjait: többek
között Picasso, Apollinaire, Matisse, Rodin és Adolphe
Basler baráti társaságába tartozott.

Czóbel Béla Párizsi részlet című festményének kartonja a Brummer Galéria nyilvántartásából (Metropolitan Museum of Art,
New York, Cloisters Library and Archives)

Brummer József fényképe (Metropolitan Museum of Art, New York,
Cloisters Library and Archives)
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A New York-i Brummer Galáriában rendezett Czóbel Béla kiállítás katalógusa, Dunoyer de Segonzac előszavával, 1936

Czóbelhez fűződő kapcsolata 1905-ben, még Nagybányán
indult, majd pár év elteltével Párizsban vált szorosabbá.
A festő 1964-ben, Dévényi Ivánnak írt levelének tanúsága
szerint Brummer ebben az időben „mindenfélét vállalt,
hogy pénzhez jusson; így újságot árult az utcán, azután
modell volt (nekem is állt), később japán fametszetekkel
kereskedett. Ez volt műkereskedői pályafutásának kezdete.
Aztán néger szobrokkal folytatta, s üzletet nyitott a
Boulevard Raspail-on.”
Az első világháború után Brummer New York-ba
költözött és az 57. utcában nyitotta meg műkereskedését.
Bár 20. századi modern művészeknek, így többek között
Matisse-nak, Modiglani-nak, Utrillo-nak, Pascin-nek,
Brancusi-nak és Picasso-nak is rendezett kiállításokat, de
galériájának fókuszába az európai középkor, a reneszánsz
és a barokk iparművészet, valamint a pre-kolumbiánus
amerikai művészet került. Czóbel Béla művei kétszer
szerepeltek Brummernél: 1927 januárjában és 1936
márciusában tárta az amerikai közönség elé magyar
barátja alkotásait.
A Párizsi részlet feltehetően mindkét tárlaton bemutatásra került, a másodikon már Brummer tulajdonaként,
hiszen a műkereskedés fennmaradt leltár-katalógusa
szerint 1928. augusztus 1-én – két másik festménnyel

együtt – megvásárolta azt Czóbeltől. A kép végül az
1936-os bemutató után talált előkelő gazdára.
A következő esztendő januárjában Alexander M. Bing
vásárolta meg: az íróként és képzőművészként is sikereket
elérő üzletember a 20-as és 30-as évek egyik legnagyobb
amerikai ingatlanmogulja volt, akinek Bing & Bing nevű
cége a legfontosabb fejlesztéseket hajtotta végre a két
világháború között New Yorkban. Sok milliós vagyonából
jelentős műgyűjteményt is létrehozott, amelyben Czóbel
művei mellett többek között Renoir, Odilon Redon és
Raymond Duchamp-Villon művei is helyet kaptak.
Az Önarckép szintén Brummertől került 1944 novemberében a Bing-gyűjteménybe, de ezt a festményt a New
York-i műkereskedő nem közvetlenül Czóbeltől vásárolta
meg, hanem egy érdekes csere révén jutott hozzá.
A galéria archívuma szerint az üzletet 1928. március
14-én ütötte nyélbe, amikor az Önarcképért Jaques Villon
egyik festményét adta a neves üzletembernek, Anson
Conger Goodyear-nak. Goodyear az 1920-as évek
folyamán Amerika egyik legelismertebb műgyűjtőjeként szerzett hírnevet, aki európai utazásai során
fantasztikus modern kollekciót épített fel. Többek
között Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Renoir, Seurat és
Degas képei adták e gyűjtemény legfőbb súlypontjait,

A kép korabeli, a művész által választott
keretében
176
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amelybe – 1928 március közepéig – Czóbel egyik alkotása,
az Önarckép is bele tartozott. Goodyear egyike volt a
New York-i Museum of Modern Art megalapítóinak, sőt
az intézmény első, 10 esztendőn át „regnáló” elnökeként
talán a legtöbbet tette a múzeum hírnevéért.
Czóbel most bemutatott két festményének
felbukkanása és hazakerülése kiemelkedő műtörténeti esemény. A Párizsi részlet egyértelműen az
életmű legfontosabb darabjai közé tartozik, amelynek
értékét külön növeli, hogy eredeti keretében, tökéletes
állapotban, utólagos, sajátkezű átfestések nélkül, szokatlan
tisztaságban képviseli alkotója érett stílusát. Czóbel azon
művészek sorába tartozott, akik örökös elégedetlenségük
folytán az évek során újra és újra átfestették korábbi
műveiket, sajnos nem egy esetben sokat rontva az eredeti
invenció festői erején. A Párizsi részlet szerencsére
elkészülte után azonnal vevőre talált, kikerült a művész
műterméből, így nem eshetett áldozatul e sajátos
„képrombolásnak. Ideális témájával, szokatlanul nagy
méretével, megfestésének érzéki áradásával és tökéletes
állapotával nem csupán az életmű, de az 1920-as évek
magyar festészetében is kitüntetett hely illeti meg.
Molnos Péter

A kép eredeti, a művész által választott kerete
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73 Pólya Tibor (1886-1937)

74 Glatz Oszkár (1872-1958)

Budapesti kávéház, 1905 körül
Café in Budapest, c. 1905

Készülődés (Piros-fehér-zöld)
Toilet (Red-White-Green)

32x27 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya Tibor

74x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 393 EUR	
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 656 - 1 148 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 934 EUR	

n

178

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

179

75 Poll Hugó (1867-1931)
n

Bretagne-i kikötő (Francia kikötő vitorlásokkal), 1910
Port in Bretagne, 1910
60x83,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Poll H 1910
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 9 180 EUR	

[...] pasztelljeiben a fényt a levegő hordja,
terjeszti, a felületekre viszi [...]
A színértékek érvényesülnek, a tónusok a
lokális színfelületeken eluralkodnak. A kép
színes felületei mélységeket éreztetők. Poll
Hugó néhány száz pasztellképet rajzolt, s egyre
inkább belemélyedt a pasztell technikájába.
Újabb finomságokra bukkant s szinte szuverén
készségre tett szert.
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76 Hatvany Ferenc (1881-1958)
n

Tájkép
Landscape
50x69 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hatvany
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 852 - 1 246 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor az Englander-gyűjteményben

(Egyesült Államok)

77 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Napfényes fasor a kastélyparkban, 1910-es évek
Sunlit Alle in the Castle Park, 1910s
17x24 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 5 901 - 10 491 EUR	

Hagyatéki pecsét és feliratok a kép hátoldalán
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78 Munkácsy Mihály (1844-1900)

79 Pásztor János (1881-1945)

Vázlat a Golgotához, 1884
Study to Golgota, 1884

Munkácsy Mihály
Mihály Munkácsy

34x23 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

m: 87 cm
Gipsz | Plaster

n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 786 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 295 EUR	

Munkácsy Mihály: Golgota
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n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 279 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 7 213 EUR	
Pásztor János 1881-ben született Gyömrőn, iskoláit Budapesten és Párizsban végezte. Köztéri
szobrai – többek között a Kossuth téren álló II. Rákóczi Ferenc vagy a Bécsikapu téri Kazinczy-kút
– mellett nap mint nap elmegyünk, mégsem ismerjük eléggé azt a művészt, akiről a századforduló
sajtója csak szuperlatívuszokban tudott írni, és aki Dr. Lázár Béla szavaival élve „nem a mindennapi
embert, hanem a vízióitól üldözött lángelmét tudta érzékeltetni” Munkácsyt ábrázoló alkotásaiban.
Munkácsy Mihály alakja Pásztor János életének újra és újra visszatérő művészi feladata volt.
Ezekben a művekben „sötét, drámai gondolatok művészi formálását sejteti, s ezt érezteti végig egész
fejlődésén, a magába vonult, szótlan és mélyen érző ember egyszerű és lélekbe reveláló megmozdulásait keresve és ábrázolva”.
„A mester ereje, hatalmas lelke élt e fej formáiban” – írta másutt.
„Ami munkáján nyers még, az is erő. Hogy talán a hatalmas francia mester, Rodin lelkesíti még olyan
túlságosan, hogy munka közben nem tud szabadulni emlékétől, az lehet művészrokonság, lehet
fiatalság és gyakorlatlanság, de hogy Pásztor nevét valaha még együtt emlegetjük Munkácsyjaink,
Fadruszaink nevével, azt pazarul ígéri munkája.” Malonyay Dezső – Budapesti Hírlap
Kieselbach galéria
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80 Plányi Ervin (1885-1916)
n

Virágoskert Nagybányán (Bolgárkertészet Nagybányán), 1906
Flower Garden in Nagybánya, 1906
67x100
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Plányi Ervin 1906.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 39 344 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 49 180 - 91 803 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai
művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából.
Magyar Nemzeti Galéria, 1996.
- XXIV. Magyar mesterek harmadik csoportkiállítása.
Rend.: Ernst Lajos – Lázár Béla, Ernst Múzeum, 1917
- Tövis [Rózsa Miklós]: Művészház.
In.: A Hét, 1909. december 12.
- Plány Ervin: A nagybányai festők kiállítása.
In.: Nagybánya és Vidéke, 1906. szeptember 2.

Plányi Ervin: Virágos kert, 1910, Kecskeméti Képtár, Kecskemét
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A POinTILLIZMUS KORONAGYÉMÁNTJA

A BOLGÁRKERTÉSZEK KERTJE

A harminc évesen elhunyt Plány Ervin a modern magyar művészet
nagy vesztesége. Sajnos nem volt egyedül, olyan kirobbanó tehetségű
kortársaival együtt nem érte meg az első világégés végét, mint Bohacsek
Ede, Maticska Jenő vagy Erős Andor. Egy ilyen rövidre szabott életpálya
könnyen elsikkadt volna a történelem viharában, ha a csalhatatlan
szimatú Nemes Marcell ki nem szúrja magának az ifjú tehetséget, és
nem ajándékozza az éppen formálódó kecskeméti modern képtárnak
Plány posztimresszionista remekművét, az 1911-es Virágos kertet. A kép
virtuózan pettyegetett párdarabját, az 1907–1909-es Tavaszi kertet
nemcsak mi tartjuk a – pár képből álló – magyar pointillizmus
koronagyémántjának, hanem sokra értékelik a francia kvalitásra
kihegyezettebb szemű külföldi műértők is. A 80-as években nyugatra
vitték, majd egy évtizeddel ezelőtt egy neves brit galéria standján
bukkant fel Maastrichtban, ahonnan csak egy aukció erejére tért vissza
Budapestre, ma már egy monacói magángyűjteményben hirdeti a
modern magyar festészet erejét.

A napsütötte virágoskertet ábrázoló jelenet az impresszionizmus
és a posztimpresszionizmus tanúságait és látásmódját ötvöző
jellegzetes nagybányai munka. Érezhető rajta Plány vonzalma a
francia impresszionisták által is favorizált, szépen gondozott
kultúrtáj iránt, szemben a dús, sötétzöld rengetegeket és
harmatos domboldalakat kereső nagybányai piktorok többségével. Plány a girbegurba fácskák törzséből ácsolt hullámzó
fény-árnyék kerítésszőttesben látja meg az artisztikumot, és
persze a poros sétányra vetülő lilás lombárnyékokban. Az átlós
kerítés az impresszionistákat idéző merész diagonális ívvel vágja
félbe a kompozíciót. A háttérben felbukkanó tipikus nagybányai
domboldal előtt a korszerű növénytermesztést meghonosító
bolgárkertészek hosszanti épülete húzódik, előtte karóra
felfuttatott rózsák és virágágyások.
Az alacsony gyümölcsfákkal szegélyezett jellegzetes kerítés
a gondos polgári ízlés árulkodó jele, hasonlót látunk
Ferenczy Károly (poszt)impresszionista főművének,
az Októbernek a kertjében is.

ÉLETMŰ VILLANÓFÉNYBEN
Lázár Béla megható szavakkal búcsúztatta 1917-ben az Ernst Múzeum
korábbi titkárát (Plányi a festés mellett írt cikkeket és részt vállalt a
művészetszervezésből is) egy katalógushoz írt előszavában: „S végül
kegyeletünknek áldozunk ismét, Plány Ervin hagyatékának bemutatásával. Az Ernst-Muzeum megalapításánál jelentős szolgálatokat
köszönhetünk neki, aki a művészetért nemesen lelkesedő egész lényével
állott közös ideáljaink szolgálatába. Művészi fejlődését kezdettől fogva
nagy érdekkel figyeltem, (...) szemlátomást fejlődött és tehetsége mind
erősebben, mind határozottabban bontakozott ki s ebben a fejlődésben
akadályozta meg a háború (…).” A katalógusban szereplő címek
(Kígyóbűvölőnő, Menekülő szent család, Klasszikus dalnok stb.) jelzik,
hogy Plány töredékesen ismert életműve a kvalitásos tájképeken
túl még további érdekességeket tartogat.
NYUGHATATLAN KERESŐ

Ferenczy Károly: Október, Magyar Nemzeti Galéria

Az elmúlt évtizedben előkerült művek segítségével már lassan
körvonalazódik a franciás kultúrájú, igazán ígéretesen indult pálya.
„Nyugtalan vérű chercheur” [kutató] – jellemezte a jó tollú Rózsa Miklós
A Hét hasábjain a fiatal piktort 1909-ben, majd hozzátette, hogy „tudása
máris annyi, mint sok »megállapodott«” mesteré. Plány Párizsban és
Nagybányán szívta magába a modern művészet impulzusait a
századelőn. 1906–1907-ben dolgozott a nagybányai szabadiskolában, ekkor, egész pontosan 1906-ban készült a most kalapács alá
kerülő festménye. Ez a neósok fellépésének és kiválásának nevezetes
esztendeje, amit Plány meg is írt abban a tárcájában, amelyben
tudósított a nagybányai festők 1906-os csoportkiállításáról a helyi lap
hasábjain. Szerényen megjegyzi, hogy két tájképpel ő is szerepelt a
tárlaton, de egyéb információt nem közöl róluk, így csak sejthetjük, hogy
ezek egyike volt a most előkerült mű.
Plány Ervin: Tavaszi kert, 1907-09, magántulajdon
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81 Sebők Margit (1879-?)

82 Tichy Gyula (rimaszombat 1879-1920 rozsnyó)

Kávéházban, 1916
In the Café, 1916

Csábítás (Vörös és fekete), 1910-es évek
Temptation (Red and Black), 1910s

19,5x15,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Sebők 1916
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Kávéházban

19x10,5 cm
Akvarell, tus, papír | Watercolour, Indian Ink on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 524 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 852 - 1 245 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 245 EUR	
Becsérték: 450 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 475 - 2 950 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Tichy-család tulajdonában
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83 Csernefalvy Dóra ( - )

84 Mácsai István (1922-2005)

Albioni erdő (Fák), 1930-as évek
Forest (Trees), 1930s

Csönd, 1973
Silence, 1973

38,5x49,5 cm
vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Csernefalvy

76x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mácsai 73

Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 262 EUR	
Becsérték: 140 000 - 240 000 Ft
Estimated price: 459 - 786 EUR	

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 475 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 951 EUR	

n

n

Kicsi kocsi kalandjai, 1969

1937-38 ban kiállított a Nemzeti Szalonban
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S z őn y i I stvá n: D una- parti korzó, 1930
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85 Szőnyi István (1894-1960)
n

Duna-parti korzó, 1930
Corso by the Danube, 1930
60,5x80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I 1930
Kikiáltási ár: 11 000 000 Ft / 36 066 EUR	
Becsérték: 13 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 42 623 - 59 016 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919-1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2004, 575. sz.
IRODALOM | bibliography
- Köpöczi Rózsa: Szőnyi István.
Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009
- Végvári Lajos: Szőnyi István – Bernáth Aurél.
Well-Press, Miskolc, 2003

Az első tavaszi vasárnap a pesti korzón, 1931
(Escher Károly felvétele)

Tavaszi tömeg a Duna-korzón, 1930-as évek
(Escher Károly felvétele)

Ritka téma

A Duna

A korzó varázsa: divat és erotika

Nem meglepő, hogy Szőnyi István művészete – lényének
csendes, póztalan egyszerűsége és stílusának érzelmes
festőisége miatt – leginkább két témában teljesedett ki:
a meghitt otthon időtlen békéje és a lassan hömpölygő
vidéki létezés vasárnapi harmóniája inspirálta műveinek
döntő többségét. „Szíve a családi és a falusi idillekhez
húzta” – írta róla egyik legihletettebb méltatója, Kállai
Ernő kritikus. 1930 után kibontakozó érett korszakában e
két témakör szinte kizárólagossá vált, éppen ezért ritka
öröm, mikor olyan alkotás bukkan fel az életműből, amely
a szabályt erősítő kivétel izgalmával tölti el a nézőt.

Beszédes tény, hogy Szőnyi még azokban a ritka esetekben
sem szakadt el a Dunától, választott otthona, Zebegény
táji környezetének legfontosabb elemétől, mikor a
nagyvárosi életből merítette képei témáját. Mintha
gyöngyházfényű színeit, lágyan egymásba olvadó formáit
valami titkos kapcsolat kötötte volna össze a nagy
folyammal: mintha képeinek jellegzetes természetessége,
andalító ritmusa a nemesen hömpölygő Duna lassú
hullámverésére rímelne. Ezt látjuk a most felbukkant,
Duna-korzó című alkotásán is, amelynek rajzi párhuzama
egykor Radnai Béla legendás gyűjteményét gazdagította.

A Duna-korzó a 19. század végétől Budapest kitüntetett,
szinte kultikus helye volt. „Nemcsak Pestnek, fél
Európának ez a legszebb színháza” – írta róla a Pesti
Hírlap publicistája 1936-ban, a festmény születésének
évében. A fénykorában nem kevesebb, mint kilenc
kávéháznak is helyet adó sétány akkor vált igazán
népszerűvé, mikor Buchwald Sándor vasbútorgyáros
1890-ben koncessziót szerzett arra, hogy Budapest
kiemelt közterületein, így a Stefánia úton és a pesti
Duna-parton elhelyezhesse kényelmes karosszékeit és
pénzt kérhessen használatukért. A Szőnyi festményén is

Vaszary János: Korzó, 1934 körül, magántulajdon
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Szőnyi István: Korzó, 1936 (egykor Radnai Béla gyűjteményében)

feltűnő öntöttvas bútorok 1919-ig voltak a leleményes
vállalkozó tulajdonában, utána 1945-ig a főváros
kezelésébe kerülve Budapest bevételeit növelték. E
váltástól függetlenül az egyre drágábban bérelhető
ülőhelyeket továbbra is „Buchwald-székeknek”, az éber
cerberusként őrködő jegyárusítókat pedig „Buchwaldnéninek” nevezte a fővárosi publikum. A tavasztól őszig
szolgáló, télre raktárba helyezett, évről évre újrafestett
utcabútorok hamar Budapest és a kor jelképévé váltak. Az
Esti Kurír újságírója 1931 nyarán joggal jegyezte fel róluk
a következő sorokat: „A Buchwald-székek nemcsak magát
a békeidőt idézik emlékünkbe, hanem a békeidőknek is
leggondtalanabb, legderűsebb pillanatait, a csendes és
nyugodalmas polgári percek szórakozását, a tempós
munka után való megérdemelt, egyszerű pihenést,
elüldögélést a korzón.”

Ám a korzó nem csupán, sőt nem elsősorban pihenésre,
kikapcsolódásra szolgált: a pesti polgárság számára
idővel a divat és az ismerkedés legnépszerűbb
terepévé vált.
A tavaszi szezon új ruhakölteményei, a párizsi szalonokból
frissen vásárolt kreációk itt mutatkoztak be először, s a
hölgyek itt söpörték be értük az elismerő vagy irigykedő
pillantásokat. Itt indultak az alkalmi vagy éppen
maradandónak bizonyuló kapcsolatok az elegáns urak és
a „korzó tündérei” között.
A dunaparti korzónak természetesen saját szabályrendszere és sajátos „földrajza” is kialakult. Az Ujság 1925-ben
mindezt így foglalta össze: „Kezdő ember soha ne menjen
be az »úsztatóba«. Az úsztató a dunaparti korzó középső
része, ahol szegény Buchwald bácsi széksorai között nagy
tömegekben úszik el a közönség és némán tűri, hogy a

székeken ülők 1000 koronáért megkritizálják.” Az
úsztatóban zajló furcsa divatbemutató természete
mindenki számára nyilvánvaló volt, de csak kevesen
fogalmazták meg olyan egyértelműen, mint a Budapesti
Hírlap újságírója a lap 1923. május 4-i számának
címoldalán: „Menjetek ki a korzóra, s nézzétek a sétáló
párokat, gesztusaikat, szemük járását, kapjatok el néhány
szót párbeszédeikből s látni fogjátok, hogy az ott nem
séta, nem levegőzés, hanem országos vásár.”
Szőnyi István festménye – Vaszary jól ismert
korzó-képei mellett – ennek a kultikus budapesti
helyszínnek legszebb művészi ábrázolásai közé
tartozik: a csendes zebegényi idillből érkező festő
izgalmas pillanatfelvétele a nyüzsgő nagyváros
mondén társasági életének népszerű centrumáról.

Zsúfolt vasárnapi korzó, 1930-as évek (Escher Károly felvétele)
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86 Börtsök Samu (1881-1931)

87 Nagy Oszkár (1883-1965)

Nagybányai táj a Keresztheggyel
Nagybánya Landscape with Kereszthegy

Felsőbányai utca (Kék ég)
Street in Felsőbánya (Blue Sky)

79,5x98 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Börtsök

51x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 984 EUR	
Becsérték: 400 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 1 803 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 951 - 4 590 EUR	

n

206

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

207

88 Mattis Teutsch János (1884-1960)
n

Vörös-zöld kompozíció, 1922 körül
Red-Green Composition, c. 1922
35,5x29,2 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MT
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 21 311 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 26 230 - 39 344 EUR	
Allegro Barbaro, Musée d`Orsay
kiállítási katalógusának címlapja

„Máttis eljutott a tiszta, következetes expresszionizmushoz, amely szuverénül, közvetlen asszociációk kirekesztésével csak a színfoltok és formaritmusok felhasználásával
igyekszik szuggerálni az érzést.”
Hevesy Iván: „Mattis Teutsch új metszetei” Nyugat. 1921.
12. szám
„[Mattis Teutsch] a reális formáiból absztrakt művészeti
formákat teremt, amelyek így már nem tárgyak
szimbólumai, hanem érzések kifejezői.”
Hevesy Iván Mattis Teutsch művészetéről a MA 1918. év
11. számában
„Az intenzív színkezelés, a tárgyak megszokott
összefüggéseikből való kiragadása, az érzékiség, az
elragadtatott állapot, amelyek az antropozófia külső

János Mattis Teutch and the
Hungarian Avantgarde, 2002,
címlap

jegyei, mind láthatóak Mattis Teutsch festményein, így
meggyőzőnek hat a festmények e filozófiához való
tartozása.”
Majoros Valéria: Mattis Teutsch. 1998. 42-43.
„Nincs vezető főtéma, hanem a ritmusoknak számtalan
változata gazdag és színes egymásmellettrohanásában
olvad össze egyetlen orchesztrális zengéssé. Ez a megoldás
Mattis Teutsch művészetében az expresszionizmus tiszta
és következetes zenei kiteljesedését hozta meg és szinte
lezáró pontot tett az egész addig megtett fejlődési út
végére. Azonban az expresszionista kép, még ebben a
végső, egészen absztrahált eszközökkel dolgozó zenei
formájában is, mindig megtartja a kötött viszonyt a
megadott ábrázolni, illetve kifejezni való és kép között.

János Mattis Teutch and Der Blaue
Reiter, 2001, címlap

Akárcsak a naturalista kép, mert a különbség pusztán csak
annyi, hogy ez külső adottságot reprodukál, amaz pedig
belsőt. A tiszta képszerű kép, az »abszolut kép« nem
reprodukálandó külső vagy belső témából indul ki,
hanem magából a képből. Ennek az abszolút
képszerűségnek megtalálása volt Mattis új
programja.”
Hevesy Iván: „Mattis Teutsch János” Nyugat II. 1923. júl.
1., 1938-1943
„Minden, ami a földön van, a vertikális és a horizontális
egymáshoz való viszonya. Ritmust keresett teljes
szabadsággal a téma nélküli adást. Ezek a képek az erdő
expressziói. A naturából indult ki és annak formáit
szabadon átteremtette, formálta. Ezért nem volt képeinek
tárgya. Nem választott címeket, hanem egyszerűen
Fölérzésnek nevezte. Akkori művészete a legtisztább
expresszionizmus volt. Ő tiszta művészetet akart, nem l’art
pour l’art. A formákat fölérzi, föloldja, összekomponálja és
a lényeget fejezi ki. Fiatalkora óta az absztrakció vonzza.
Reális formák, irreális színek. Nála az absztrakció adottság.
Az igazi művészet semmiből valamit alkotni. Művészetében nincs véletlen. Minden vonal, szín komoly fontolt
vélemény.”
Lukász Irén: Sorok Mattis Teutschról. kézirat

Mattis-Teutsch und Der Blaue Reiter kiállítás a müncheni
Haus der Kunst-ban, 2001
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89 Kassák Lajos (1887-1967)
n

Konstruktív kompozíció ívelődő formával, 1962
Consructive Composition, 1962
28,5x20 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kassák 962;
Vattay Elemérnek emlékül
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 279 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 6 557 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Vattay Elemér gyűjteményében
Kassák Lajos

Kassák kiállítás, Galerie Denise René,
Párizs, 1960, a katalógus címlapja

„Ha ennek a szónak, pionír, van valami értelme, azt elsősorban Kassákra kell alkalmazni. Szerencsére, számára a művészet soha nem jelentette a szellemi
csavargások egyszerű kalandját, hanem a biztonságnak egy elemét, amelyen a század szilárd rétege is alapszik, mintegy új tartalmat fogalmazva meg. Tevékenysége
révén a húszas évek óta elvitathatatlan helyet foglalt el a modern kultúra atyjai között.” /Michel Seuphor előszava az 1960-as párizsi, Denise René
Galériában megrendezett Kassák-kiállítás katalógusában – ford.: Fajó János, Fajó 2003. 59./
„Kassák közelebb hozott bennünket az absztrakció eredetéhez, ő a pionírok korszakából való, a nagy képzőművészeti forradalmak pezsgésében van
a helye… Gazdag forrongás volt körülötte, de ő megvonta saját útját, amely szigorú, komoly és világító. Író és festő, kemény akaratú ember, vizsgál, vitatkozik,
dönt. És megteremti saját tisztaságát, amely hajlíthatatlan és kristályosan csillogó.” /Jean Cassou előszava az 1961-es Kassák-Vasarely-albumban – ford.:
Fajó János, Fajó 2003. 59.
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90 Nagy Károly (szerep 1903-1978 budapest)

91 Scheiber Hugó (1873-1950)

Aha, értem! - Ismerkedés a kortárs művészettel
(Beavatottak és kívülállók), 1960-as évek
Contemporary Art (Insiders and Outsiders), 1960s

Bárhölgy (Éjszakai mulató)
Bar Lady

n

62x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 114 EUR	
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 475 - 2 459 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában

n

59x43 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on pap
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 918 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 5 901 - 11 147 EUR	

Festmény Nagy Károly, korabeli, szatirikus társadalomkritikai sorozatából
Nagy Károly Nagyváradon végezte gimnáziumi tanulmányait, majd – korán felfedezett tehetsége ellenére, mely a váradi
festők és rajztanárok asztaltársaságához kötötte – a megfelelő anyagiak híján banktisztviselőként helyezkedett el a Pénzintézeti Központban. Már gyermekkorától kezdve ismerkedett a fafaragással, és akvarelleket, fametszeteket készített, melyek
az Erdélyi Helikon folyóiratban is megjelentek. Művészetére nagy hatást gyakoroltak a távol-keleti, a prekolumbián amerikai
és az afrikai törzsi műalkotások, melyek egy új, groteszk látásmódot, a szobrászati formálás módjának átalakulását eredményezték művészetében. Stílusára kiemelten jellemző volt a deformálás, az ironikus, szatirikus hangvétel. Idővel a festészeti
munkásságán kívül nem csupán szobrokat, hanem hangszereket is formált.
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Pólya
Tibor
1910
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92 Pólya Tibor (1886-1937)
n

Fésülködő akt műteremben, 1910
Nude Combing in the Studio, 1910
85x67 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya Tibor 910
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 52 459 EUR	
Becsérték: 20 000 000 - 35 000 000 Ft
Estimated price: 65 573 - 114 754 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006. március–július.
Kat. 212.
- Szolnok szülötte: Pólya Tibor. Damjanich János Múzeum,
Szolnok, 2017. május 11–július 7.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 444.
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Kiállítási katalógus. Szerk.: Passuth Krisztina,
Szücs György. Budapest, 2006. 275.
- Csiszár Róbert Péter: Pólya Tibor. Szolnok, 2017. 41.

Pólya Tibor: Önarckép, 1910,
Városi Képtár, Deák Gyűjtemény

Berény Róbert: Nő tükör előtt, 1907,
magántulajdon
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1907, magántulajdon
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Effajta meglepetést okozott 14 évvel ezelőtt, amikor a
magyar vadak többi kutatójával együtt először pillantottuk
meg Pólya Tibor Fésülködő akt műteremben című

Perlrott Csaba Vilmos: Álló akt, 1910,
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Egy személyes emlék
Több mint száz évvel a magyar modernizmus klasszikus
korszaka után, mind a mai napig a meglepetés e terület
kutatóinak talán leggyakrabban megélt alapélménye. „Ilyet
még nem láttunk tőle”, „atipikus”, „más, mint az eddigiek”
– sokszor halljuk és mondjuk, még a legnagyobbak, a
legalaposabban feldolgozott életművek egy-egy frissen
felbukkant, korábban évtizedeken át lappangó darabja
előtt állva is. A hiányzó vagy hiányos monográfiák, a
történelmi drámák pusztításai, a gyenge mecenatúra és a
közel fél századon át nélkülözött műkereskedelem okozta
azt, hogy mind a mai napig évről-évre kerülnek elő olyan
festmények a feledés homályából, amelyeket látva szívesen
írnánk át korábban publikált tanulmányainkat és
könyveinket.

képét. A korábban csak tréfás karikatúráiról és anekdotikus szolnoki életképeiről ismert festő kitűnő kvalitású,
mellbevágóan látványos és meglepően modern alkotása
előtt állva rögtön megszületett a döntés: a festményt
annak ellenére beemeljük a magyar vadakat bemutató,
tervezett kiállítás anyagába, hogy az életművet csupán
ez az egy mű fogja képviselni a tárlaton. Ráadásul
akkor még egyetlen olyan adatot sem ismertünk, amely a
fiatal Pólya Tibort összekötötte volna a fauve festők
francia vagy magyar csoportjával. A szemünkre
hagyatkoztunk, nem tehettünk mást.
A munka haladt előre, s idővel ez a hiányzó láncszem is
előkerült. 2004. október 20-án a szakma-szerte csak
„fauve-maffia” néven emlegetett kutatócsoport
tagjaival, Passuth Krisztinával, Barki Gergellyel, Rum
Attilával és Rockenbauer Zoltánnal együtt Kecskemétre
utaztunk, hogy a városi múzeum raktári anyagát
„vad-szemmel” is átvizsgáljuk. Ekkor már – okulva a
megelőző időszak tapasztalataiból – szinte minden
festmény hátoldalát megnéztük: adatokra, vázlatokra,
elfeledett képekre vadásztunk, olyan információkra és
művekre, amelyek tetszhalottként kimaradtak a korábbi
művészettörténeti feldolgozásokból. Így történt, hogy
egy tetszetősen megfestett, de számunkra akkor
érdektelennek tűnő Pólya-festményt, egy korai szolnoki
tájképet is rutinszerűen megfordított valamelyikünk. Nem
hiszem, hogy az a múzeumi raktár hallott valaha is
lelkesebb kiáltásokat. A karton hátoldalán ugyanis Berény
Róbert két jól ismert, kapitális festményéről készült
gyors, ceruzás skiccet találtunk: Pólya Tibor hevenyészett,
de rendkívül kifejező rajzait, amelyek segítségével Berény
képeit rögzítette emlékezete számára. Az egyik az életmű
mai napig lappangó, csupán reprodukcióról ismert
kapitális főműve, a Sziluettes kompozíció, a másik 2003
tavaszán felbukkant Olasz lány aktja. A felfedezés örömét
tovább fokozta, hogy stíluskritikai összehasonlítás alapján
korábban Pólya aktját éppen az utóbbi Berény-képpel
állítottuk párhuzamba, közeli kapcsolatot feltételezve a
két festmény és alkotóik között.

Párizsba és vissza
Az 1945 utáni évtizedekben kevés figyelmet kapó, de idén
tavasszal végre önálló monográfiával és emlékkiállítással is
feldolgozott művészi pálya korai szakasza a mai napig
csupán nagy vonalakban rekonstruálható. Szerencsére
fennmaradt Pólya Tibor két visszaemlékezése, amely segít
felidézni életének e rendkívül izgalmas periódusát.
Az 1886-ban Szolnokon született festő családja az
édesapa korai halála miatt hirtelen elszegényedett, a
korábban igen tehetős família vagyoni összeomlása
azonban nem akadályozta meg azt, hogy mind Tibor, mind
öccse, Iván a gyermekkoruktól vágyott művészi pályát
válassza. A később fergeteges humorával hírnevet szerző
nagy bohém, a Japán művészasztal legendás tréfáinak
többségét kiötlő festő a következő szavakkal idézte fel
ezeket a kalandos esztendőket 1928-ban: „A szolnoki
művésztelepen kezdtem tanulmányaimat. Bihari Sándor
fedezett fel, majd Fényes Adolf vett pártfogásába,
nemcsak mesterem, de atyai jóakaróm is volt. Később víg
cimborák közé keveredtem és a munkát kezdtem
elhanyagolni. Ezen körülmény hozott aztán abba a
helyzetbe, hogy kiváló mesterem kezének súlyával is
megismerkedtem, mely kissé magamhoz térített.
Szolnokról aztán a pesti iparművészeti iskolába kerültem,
de csak egy félévet töltöttem itt, mert, hogy enyhén
fejezzem ki magam, tanáraim az iskolából eltanácsoltak.
Félév után hasonló sors várt rám az Akadémián is. Így
jutottam ki aztán Münchenbe, ahol Franz Stucknak lettem
a növendéke és mint fiatal gyerek a Fliegende Blätter
[híres müncheni, szatirikus hetilap] művészgárdájába
sikerült bejutnom.
Innen vágyam Párizsba vitt. Itt Steinlen iskoláját
látogattam. Magamról a párizsi tartózkodásom alatt
nélkülöznöm kell a meleghangú megemlékezést, mert nem
tanulmányaimban, hanem éjjeleimet nappallá téve inkább
Párizs könnyelmű világában igyekeztem virtusokat elérni.”
Pólya párizsi tanulmányútját a Szolnok megyei Független
Hírlap 1909. január 2-án megjelent tudósítása alapján
tudjuk időben elhelyezni. A cikk szavai szerint „városunk
szülötte ... a jövő hónapban Párizsban üti fel műtermét,
hogy tanuljon, pénzt, nevet és dicsőséget szerezzen”.

Egy 1922-ben írt, Az Est Hármaskönyvében megjelent önéletrajz arra is némi magyarázatul
szolgál, hogy Pólya most bemutatott, meglepően modern alkotását, e felütésszerű művészi
indulást miért követte a magyar festők többségére jellemző csendes lehiggadás: „Ebbe az
időszakba esett a franciáknak »neoimpresszió« jelszó alatt megindult művészi harca, ami
aztán ellenállhatatlan erővel Párizsba csalt és itt a legszélsőségesebb irányzat befolyása alá
kerültem, melyet magambaszállásom, meghiggadásom és életviszonyaim letompítottak.
Nagy terveim voltak, melyeket aztán a háború, majd a vesztett háború áthúzott.”
Fauve remekmű
Pólya festménye a magyar vadak műtermi aktjainak azon csoportjába tartozik,
ahol a modell nem az iskolai stúdiumokról jól ismert, kissé merev és erőltetett pózban tűnik
fel, hanem a spontán, fesztelen létezés önfeled harmóniáját sugározza. Ez a sokkal
intimebb, jóval több személyes érzelmet kifejező képtípus általában kevésbé ad alkalmat a
tér- és formatorzítások hangsúlyozására, a női test szerkezetének analitikus megközelítésére, inkább az érzékiség, mint az elemző logika sugárzik belőlük. Ezt érezzük Pólya
festményénél is: a szépítkező, mosakodás után haját kontyba fogó lány ábrázolása a néző
fantáziájában önkéntelenül kilép a pillanat zártságából, egy intim, sőt erotikus képzeteket
keltő történet művészi reprezentánsává válik.
Pólya 1910-ben készült festménye közeli rokonságban áll Berény Róbert
korábban említett, 1907-es kompozíciójával, az Olasz lány aktja című képpel.
Közös jellemzőjük a laza ecsetjárás, a látni engedett hordozó, a modell testének hangsúlyos, fekete kontúrozása és a plasztikus részletek zöld árnyékolása, amely a kor modern
festőinek eszköztárában szinte a leghatásosabb, védjegyszerű eszköz volt a hagyományos
ízlésű polgárok meghökkentésére. A kitűnően szerkesztett, színben és ritmusban
harmonikus egységet alkotó kompozíció tökéletes bizonyítéka annak, hogy a Fényes Adolf
kezei alatt elsőrangú tapasztalatokat szerző fiatal festő egy rövid, csupán egy-két évig
tartó periódus erejéig a kor legmodernebb festőivel párhuzamos úton haladt. A Fésülködő
akt műteremben ennek az erőtől duzzadó művészi „felütésnek” meglepően magas
színvonalú emléke: egy később más útra térő festő fiatalkori remekműve, az életmű
egyszeri és megismételhetetlen csúcsa.
Molnos Péter

Berény Róbert és Pólya Tibor vázlatai Pólya Tibor egyik festményének hátoldalán
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93 Zeller Mihály (nagypeleske1859-1915 rákosliget)

94 Zeller Mihály (nagypeleske1859-1915 rákosliget)

Hajnali fények (Vasútállomás)
Morning Lights (Railway Station)

Vasútállomás
Railway Station

25,5x31 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zeller M

75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Peleskey M (sic!)

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 305 EUR	
Becsérték: 240 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 786 - 4 475 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 5 901 EUR	

n
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95 Lotz Károly (1833-1904)
n

Magyar táj lovakkal (Alföldi ménes), 1860 körül
Great Plane with Horses, c. 1860
22,5x32 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 180 EUR	
Becsérték: 3 400 000 - 5 400 000 Ft
Estimated price: 11 147 - 17 707 EUR	
Szerepelt a BÁV 30. aukcióján, 1973. május

LOVAS NEMZET
Feszty Árpád mesélte el azt a kedves anekdotát, hogy a hessen-homburgi
nagyhercegségben született Lotz Károly, mikor özveggyé vált magyar édesanyjával hazatért Magyarországra, miként rajzolt egy lovat „kicsiny pajtásainak nagy
örömére és bámulatára”. A kis Károly rajzát kiakasztották az iskola falára, hiszen
– ahogy Feszty írja – a romlatlan gyermeki ösztön „formát adott valaminek, ami
lelköknek kedves”. Bár a művészkolléga elbeszélőstílusában sok a korabeli sallang,
az nem véletlen, hogy a romantikus 19. század közepi magyar közönség annyira
beleszeretett Lotz lovaiba. Lotz Petőfit követi, ahogy Feszty írja: „bejárja az Alföldet
és minden eddigi művészi nevelése ellenére világosnak látja az eget, szépnek és
nemesnek az egyszerű parasztot. A legelő lóban is szép, nemes, majdnem klasszikus
vonalakat érez (...).”
A LoVAK LELKÉNEK DOKTORA
Lotz hosszú és gazdag pályafutása lovakkal indult. A Magyar Nemzeti Galéria
őrzi azt az orosz lovaskatonákat ábrázoló akvarelljét, amely az első pesti művészeti
tanoda, Marastoni Jakab festőiskolájának 1848-as emlékkönyvében található.

Lotz Marastoni után a bécsi Karl Rahl tanítványául szegődött, tőle sajátította el a
freskókészítés tudományát, amit később több száz pesti bérpalotában kamatoztatott
a kor ünnepelt festőfejelmeként. Pályakezdését viszont a négylábúak szegélyezték: a
fiatal festő annyi remek lóábrázolással lépett színre, hogy a Pesti Napló kritikusa
már azt gyanította, hogy állatfestő lesz belőle. Nem lett igaza, de az tény, hogy ő a
magyar festészet legjobb „lópszichológusa”.
CSALÁDI BÉKE
Lotz megértő szeretettel ábrázolja a patásokat, amint családot alkotva
csoportosulnak össze a pusztában, egymás közelségét keresve legelészve a rónán,
egymás hátára fektetve fejüket. Híres kompozíciója, a Magyar Nemzeti Galériában
őrzött Ménes a zivatarban (1862) az ikonikus alföldi gémeskút körül összebújó riadt
hátasokat ábrázolja. A most kalapács alá kerülő, kiváló minőségű kabinetképénél
a festő leguggol a földre, hogy alulról tekintsen fel a horizontra kivetülő lovak
csoportjára. A jelenetet nem szaggatja szenvedély, Lotz érzékeny beleérző-képességgel vetíti bele a családi béke rezzenéstelen nyárközepi nyugalmát az egymás
közvetlen közelében legelésző, nyereg nélkül, a maguk természetes formájában
ábrázolt állatok békés társaságába.

96 Balázs János (1905-1977)
n

Együtt (Akiket elhagytak), 1974
Together, 1974
34x58 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 246 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 622 EUR	
Lotz Károly: Ménes a zivatarban, 1862, Magyar Nemzeti Galéria
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Pór Bertalan szignója a kép passzpartuján

97 Pór Bertalan (1880-1964)

98 Berény Róbert (1887-1953)

Pannóterv a Népoperához, 1911
Study to the Folks Oper, 1911

Álló női akt, 1911
Female Nude Standing, 1911

22x27,5 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pór Bertalan

40x26 cm
Tus, papír | Indian Ink in paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berény 1911

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 131 - 3 934 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 131 - 3 934 EUR	

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Nyolcak - Cezanne és Matisse bűvöletében,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010. dec. 10-2011. márc. 27.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Nyolcak, szerk. Markója Csilla, Bardoly István,
Pécs, 2010, 364. kép
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Perlrott Csaba Vilmos
Imádkozók, 1924
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99 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Imádkozók, 1924
Prayers, 1924
114x92 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left:
Perlrott Csaba 924
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 72 131 EUR	
Becsérték: 26 000 000 - 46 000 000 Ft
Estimated price: 85 245 - 150 819 EUR	

Wilhelm Perlrott-Csaba und seine
Kunst, Gordon Verlag, Berlin, címlap
A hiányzó láncszem

Utazások kora

Perlrott Csaba Vilmos több mint kilenc évtizeden át
rejtőzködő, néhány hónapja külföldről hazakerült
festménye nem „csupán” kitűnő kvalitású, múzeumi
rangú műalkotás, de igazi kuriózum is: az életmű és
a modern magyar festészet egészének azon fejezetét
reprezentálja, amelyből csupán hírmondóként
maradtak fenn jelentős műtárgyak. Érdekes
ellentmondás, hogy bár a 20. század első évtizedeiben a
magyar képzőművészek között feltűnően magas volt a
zsidó származásúak aránya, ennek ellenére alig találunk
olyan jelentős festményt és szobrot a korszak emlékanyagában kutatva, amely betekintést engedne a tradicionális
zsidó hitélet kulisszái és szereplői közé. Ezért is
rendkívül örömteli esemény az Imádkozók című
festmény felbukkanása és hazaérkezése.

Perlrott 1919 karácsonya után feleségével, Gráber
Margittal együtt úgy döntött, hogy látva a Tanácsköztársaság leverését követő megtorlásokat, az emigrációra
kényszerülő művésztársakat követve elhagyja Magyarországot. Hajóval utaztak Bécsig, de végül a festő
kezdődő tüdőbetegsége miatt a gyógyulás reményével
kecsegtető Tátrában telepedtek le. A közel három évig
tartó önkéntes emigráció első állomása Lőcse volt,
amely középkori, árkádos utcáival, magasra törő
templomaival számos, gótikus ihletésű kompozíció
témájául szolgált.
A művészházaspár néhány hónap elteltével Drezdába
utazott, amely ezekben az években a német expresszionizmus fellegváraként inspiráló helyszínnek bizonyult:
Perlrott jellegzetes, a kubizmus és a gótika
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hagyományaiból építkező, töredezett síkokkal
operáló formanyelve itt már tökéletesen kimunkált
kompozíciókban öltött testet.
A házaspár németországi éveit gyakori utazások
élénkítették: Drezdán kívül Berlinben, Wertheim am
Main-ban, Frankfurtban és Münchenben is dolgoztak,
sőt ellátogattak Kassára és több alkalommal Budapestre
is. Bár a magyar fővárosban Perlrott az emigráció évei
alatt is részt vett fontos tárlatokon, így 1923 elején a
Belvedere Szalonban lépett jelentős anyaggal a közönség
elé, mégis legtöbbször német nagyvárosokban mutatta
be legújabb alkotásait. Talán ezzel magyarázható, hogy
egy olyan különleges témájú főmű, mint a most
bemutatott Imádkozók című alkotás, nem magyar
magángyűjteményben vészelte át az elmúlt közel kilenc
évtizedet.

Kieselbach galéria

235

Perlrott Csaba Vilmos: Önarckép modellel, 1922,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Perlrott Csaba Vilmos: Wertheim am Main, 1921,
magántulajdon

Zsidó téma

alkotásainak köszönhette. Bár a hazai kiállítási katalógusokban nem találunk erre utaló címeket, a kritikusok előtt
mégsem volt ismeretlen Perlrott ilyen irányú munkássága.
Erről tanúskodik Bálint Aladár 1923 júniusi írásának egyik
bekezdése, amely a Múlt és Jövő című zsidó kulturális
folyóirat hasábjain jelent meg: „... Perlrott Csaba
Vilmos érdeklődése olyan témakör felé fordult, amely
eddig túlnyomórészben tudatlan és rosszhiszemű kontárok
vadászterülete volt, – a zsidó témákhoz. Ő a gótikán
keresztül érezte meg a zsidó motívumok életképességét. A gondoktól gyötört, barázdás aszkétafejek
szépségtartalma, az asszimilálódástól érintetlen zsidó
élet üteme nagy változatban tárja a kutató művész elé a
feldolgozásra alkalmas festői elemeket. A formákat szigorú
határozottsággal lezáró és körülhatároló ábrázolási mód,

Mindössze két olyan festményt és egy sokszorosított
grafikát ismerünk, amelyek azt mutatják, hogy Perlrott
1924 körül élénken érdeklődött az ortodox zsidó
hitélet kitüntetett eseményi iránt, s ezeket reprezentatív
kompozíciókon dolgozta fel. Az Ima közben című rézkarc
abban a hatvan példányos, exkluzív grafikai mappában
jelent meg, amelyet az OMIKE, vagyis az Országos
Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület égisze alatt
megalakult Műbarátok Köre adott ki 1924-ben, tizennégy
művész, többek között Fényes Adolf, Perlmutter Izsák és
Perlrott Csaba Vilmos közreműködésével. Ezt a felkérést a
frissen hazatelepült művész már minden bizonnyal a
korábbi időszakban bemutatott, hasonló témájú
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Perlrott Csaba Vilmos: Gyertyagyújtás,
1924 körül, magántulajdon

az átszellemítés, absztrahálás technikai eszközei különösen
alkalmasak arra, hogy a zsidó pszichét, a kitaszítottság
szenvedéseiben sínylődő és a földi élet fájdalmas
megpróbáltatásai elől egy szellemi élet sugaras
magasságába emelkedő zsidó aszkétát megjelenítsék.
Perlrott nagy horderejű elhatározása egy új és eddig alig
méltányolt, többnyire félreismert világ kincseivel
gazdagítja meg a művészetet. Tehetségét, koncentráltságát ismerve, biztosra vehető, hogy eléri, sőt felül is
múlja majd a berlini ifjú zsidó művészek ily természetű
alkotásait. Nem számító eltökéltséggel jutott el ide:
hosszú logikus fejlődés eredménye, tudattalanul
szunnyadó érzések kijegecesedése mindez.”
Perlrott most felbukkant alkotása tökéletesen illusztrálja
Bálint Aladár szavait: e remekmű a szerény tehetségű
piktorok giccses tucatképei után végre az igazi művészet
erejével képes láttatni az ortodox zsidó vallási élet egyik
kitüntetett eseményét, a közös imádkozást. A különböző
életkorokat, érzelmi állapotokat és habitusokat jelképező
hívek kék csíkos imaköpenyben, a később Izrael állam
zászlójának is mintául szolgáló Tálitba öltözve tűnnek fel
egy ablak előtt, amelyen át egy ma még azonosítatlan
város részlete tűnik fel. A gúlába rendezett alakok és a
drapériák felületének töredezett ritmusa Perlrott korábbi,
gótikus ihletésű, kubizáló bibliai kompozícióit idézi,
miközben az érzéki felületalakítás, a szaftosan kezelt festői
matéria pazar áradása a Wertheim am Main-ban készült
tájképekkel rokon. Ez a hangsúlyosan darabos formálás, az
egykori mester, Koszta József „föld-közeli” palettáját idéző
színvilággal és a jellegzetes szövésű vászon változatos,
reliefszerű struktúrájával együtt különösen alkalmasnak
bizonyult arra, hogy az ábrázolás elemelkedjen a látható
valóságtól, és a témából áradó ősi, titokzatos egzotikumot megszólaltassa. Nem kétséges, hogy Perlrott
képének ott a helye e különleges témához nyúló legjobb
nemzetközi mesterek munkái mellett. Múzeumi rangú
alkotás, amely a magyar identitás fontos részletének
szimbóluma lehet, betöltve azt az űrt, amely a
hasonló tárgyú műalkotások fájó, legnagyobb
közgyűjteményeinket is jellemző hiányából fakad.
Molnos Péter
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100 Schönberger Armand (1885-1974)

101 Hincz Gyula (1904-1986)

Csendélet könyvvel, almákkal
Still-Life with Book and Apples

Álmodozó lány (Szőke nő ciklámennel), 1940 körül
Blonde Girs Day-Dreaming, c. 1940

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

74,5x56 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lentl | Signed lower right: Hincz

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 279 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 934 EUR	

n
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102 Kmetty János (1889-1975)
n

Kalapos önarckép, 1920-as évek
Self-Portrait with a Hat, 1920s
54,5x32,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lentl | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 557 - 9 836 EUR	

Ury Ibolya: Kmetty János,
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1979

„Kmetty János arra a kérdésre, hogy miért festett ennyi önarcképet élete során, lakonikusan így válaszolt: >Az önarckép
a mesterség ősi adottsága. A modell mindig kéznél van.< Ennél persze többről van szó. Arcképei gyakran szerepjátszó
önportrék, ezekből – főként a húszas évektől kezdődően – következik az önreflektív látásmód, az aktuális állapotleírás
igénye a világról és önmagáról.”
Kopócsy 2015. 6.
„Még egy különleges, szuverén tartománya volt Kmetty János festészetének: az önportré. Művészönarcképeket a par
excellence kubista festők csak elvétve festettek. Kmettynek viszont, aktuális stílusától függetlenül, az egyik legfontosabb
témája az önportré volt, mely egész élete során hangsúlyozottan ars poetica jelleggel rendelkezett.”
Kopócsy 2008, Herman Ottó M. 14.
„Puritán motívumválasztásában, valóban cézanne-i egyszerűséggel, néhány jellegzetes motívum felhasználásával festi
képeit. A sublót, a váza, a piros-fehér csíkos terítő, a zöld korsó éveken át elemei képeinek, ahogyan önmaga képe is.
Önarcképei gyakran csendéleti motívumként egészítik ki műveit, jelezve: saját vásznaival teljes mértékben azonosul.”
Kopócsy 2008, Herman Ottó M. 20.

Kmetty János: Kalapos önarckép,
1920 körül, magántulajdon
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Kmetty János: Önarckép,
1925 körül, magántulajdon
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IRODALOM | bibliography
- World Encyclopedia of Naive Art, Pennsylvania, 1984
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103 Vörös Géza (1897-1957)
n

Anyai ölelés (Erkély), 1936
On the Terrasse, 1936
80x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vörös Géza 36
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 492 EUR	
Becsérték: 4 400 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 14 426 - 19 672 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- KUT. Képzőművészek Új Társasága kiállítása.
Nemzeti Szalon, Budapest, 1936. február 23–március 8.
(Feltehetően azonos: Kat. 129. Erkély)

A kép Kabos Gyula mögött
A két világháború között forgatott magyar filmekben
gyakran tűntek fel kortárs festmények a jelenetek
hátteréül szolgáló enteriőrökben. Ez a jelen és a közelmúlt
ismeretében válik igazán érdekessé, ugyanis erre
a vizuális művészetek közti sajátos összefogásra alig
találunk példát a mögöttünk hagyott néhány évtizedben.
Az ok kettős lehet: egyrészt akkoriban működött egy
kölcsönösen kifizetődő összefogás a filmes és színházi
világ, valamint a festők és szobrászok között, másrészt
a polgárság lakáskultúrájában sokkal nagyobb
szerepet játszott a műtárgy, mint manapság.
Így ha a jelenet egy pesti polgár lakásában játszódott, már
csak a hiteles környezet megteremtésének kedvéért is
felkerültek a falra a kor divatos festményei.
Az 1937-es Urilány szobát keres a festmények nélkül is
frenetikus – elég csupán Kabos Gyula jeleneteire

gondolni. De ezen túl azért is figyelemet érdemel, mert a
jelenetek döntő többségének helyszíne egy olyan villa,
amelyet a film díszlettervezője, Pán József szinte
teleaggatott kortárs festményekkel. A prímet egyértelműen Vörös Géza viszi, de elvétve Kádár Béla alkotásai is
felbukkannak, sőt egy másik helyszínen Aba-Novák Vilmos
Mérges Giovanni című festménye is láthatóvá válik.
Mikor a filmben feltűnő festményeket a 2015-ben
megjelent Aranykorok romjain című kötetben sorra
vettem, az azonosított alkotások mellett néhány olyan
festményt is bemutattam, amelyeket akkor még nem
sikerült „megfejteni”: sem a múzeumokban, sem a
magángyűjteményekben nem leltem rájuk, de a régi
reprodukciók között is hiába kerestem őket. E rejtélyes
festmények sorában a legérdekesebb egy nagyméretű
kompozíció volt, amelynek még a témáját sem tudtam
meghatározni: a kép a film legtöbb jelenetének helyet adó
villa tekintélyes méretű halljában lógott, alig néhány

méterre egy hatalmas Vörös Géza csendélettől.
A kompozíció különleges foltrendszerét látva arra
gondoltam akkor, hogy a mű valószínűleg nem is Vöröstől
származik – hogy kitől, arra ötletem sem volt.
Az idő azonban most is választ adott a felvetett
kérdésre: a közelmúltban előkerült a filmben látható
festmény, Vörös Géza rendkívül izgalmas kompozíciója, az Anyai ölelés.
Az 1936-ban készült alkotás a magyar art deco
egyik legreprezentatívabb festménye: a szokatlanul
nagy méret, a különleges téma, a barnába és szürkébe
ágyazott finom kolorit, az izgalmas nézőpont, a stilizált
formák dekoratív ritmusa, az egymásba illeszkedő ívek és
egyenesek raffinált összhatása olyan erények, amelyek az
Anyai ölelés című kompozíciót magasan kiemelik a
korszak modern festészetének átlagából.
Molnos Péter

Vörös Géza festménye Kabos Gyula mögött az 1937-es Urilány szobát keres című filmben
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104 Gaál Ferenc (kolozsvár 1891-1956
párizs)
n

Itáliai városka, 1935
Italian Town, 1935
45x40,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gaál F 935
Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 459 EUR	
Becsérték: 250 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 819 - 1 311 EUR	

105 Berény Róbert (1887-1953)
n

Vörös hajú modell kék szobában
Model with Red Hair in a Blue Room
50,5x40 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: Berény
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 262 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 9 180 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor az Engländer-gyűjteményben

(Egyesült Államok)
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106 Szabó Vladimir (1905-1991)

107 Czene Béla (1911-1999)

Szerelem (Mi ketten)
Love

Cukrászdában (Randevú), 1971
In the Patissery (Rendezvous), 1971

45x50,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned

70x75 cm
Vegyes technika, farost | Mixed technique on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czene Béla 1971

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 656 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 983 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 278 EUR	

n
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1849 - Görgei A komáromi csatában
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▲

108 Than Mór (1828-1899)
n

Görgei rohamot vezényel a második komáromi
csatában, 1849–1850-es évek
Attack with Görgei’s Leadership at Komárom,
1849-1850s
18x25,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 491 EUR	
Becsérték: 3 800 000 - 5 800 000 Ft
Estimated price: 12 459 - 19 016 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Cennerné Wilhelmb Gizella: Than Mór.
Képzőművészeti Kiadó, 1982

A SZABADSÁGHARC KRÓNIKÁSA
A szabadságharc eltiprása után a magyar hazafiak keresték
a dicsőséges forradalom képi emlékeit, Haynau rémuralma
idején Than jó párat készített. Egymás után dolgozta fel
akvarelljein a kiemelt históriai eseményeket, a kápolnai
csatától, a tápióbicskei huszárrohamon keresztül, egészen
Világosig. Érthető módon, Than Mórnak meggyűlt a
baja az osztrák rendőrséggel: a bécsi akadémián tett
tanulmányai során letartóztatták és elkobozták politikailag
kényes csataképvázlatait. A szabadságharc sorsdöntő
fordulatait megörökítő sorozatból idővel keresett
nemzeti ereklye lett, a Magyar Történelmi Képcsarnok 1898-ben már egy bécsi aukción jutott hozzá
saját nagy Than-sorozatát, kiteljesítve a forradalom
és szabadságharc képi panteonját.

NEGYVENNYOLC IGAZI SZEMTANÚJA

GÖRGEI ATTAKJA

A magyar történelem sorsfordító nagy eseményeinek
sűrűjében, 1848 vagy 1956 sodró pillanataiban
alig-alig készültek műalkotások. Than saját,
közvetlen tapasztalatai és a tisztek elbeszélései alapján
számos vázlatot és képet készített a szabadságharc
történelmi momentumairól, az események közepette,
1849-ben, illetve az 1850-es évek elején. A magyar
nemzeti indentitás alaptörténetének, a negyvennyolcas „függetlenségi háborúnak” nincs más hiteles
ábrázolása: Than Mór lapjairól ismerjük olyan pontosan
az eseményeket. A többi historizáló festő évekkel, vagy
akár évtizedekkel később nyúlt csak hozzá a témához
(ahogy 56-ról is évekkel később születtek a művészi
reflexiók).

A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött csatakép-sorozatból ismerjük a most kalapács alá kerülő kép párdarabját:
Jelenet a komáromi csatából (Görgei attaque-ja
Ó-Szőnynél) 1849. július 2-án. A most előkerült
változat a gazdagabb verzió: az előtér jobban
kidolgozott, az egymást üldöző seregekből többet
látunk. Bal oldalon épp lovaikkal fordulnak meg a
menekülni készülő, fehér ruhás császáriak (a Magyar
Nemzeti Múzeum változatán már menekülnek), miközben

CIVIL A PÁLYÁN
Than Mór a 19. században megszülető pest-budai
képzőművészeti élet egyik úttörő figurája, a hazai
történeti festészet első virágkorának vezéralakja. Bár
a kor ünnepelt művészénél, Barabás Miklósnál tanulta a
szakma alapfogásait, közben – nemesi család sarjaként
– jogot tanult Pesten. Március 15-e szülővárosában, a
bácskai Óbecsén érte, a Délvidéken kirobbanó harcok miatt
nem is jutott vissza idejében a fővárosba. Bár törékeny
fizikumával nem vették fel honvédnek, négy fiútestvére is
harcolt a szabadságharcban, Bem apó és Görgei Artúr
alatt. Than – fivérei révén – civilként csatlakozhatott
Görgei seregéhez.

Than Mór: Jelenet a komáromi csatából (Görgei attaque-ja Ó-Szőnynél)
1849. július 2-án, 1849–1850-es évek eleje, Magyar Nemzeti Múzeum
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jobb oldalról a magyar honvédek rohamoznak kivont
karddal, le-lecsapva a lemaradó osztrák katonákra. Elől
vörös kabátban Görgei biztatja „attaque”-ra
vitézeit, lobogó tollas kalapját lengetve. Than jó
érzékkel és remek megfigyelőkészséggel ábrázolja a
szabadságharc dicsőséges pillanatát, az egymásba
kavarodó lovasok élet-halál küzdelmét és a rohamozó
seregek magával ragadó dinamizmusát.
A MÁSODIK KOMÁROMI CSATA
1849. július 2-án Klapka György indított ellentámadást a
dicsőséges tavaszi hadjárat során már elfoglalt Komáromot szorongató császáriak ellen, három rohammal
morzsolva fel az ellenállást. A lovasság (24 huszárszázad)
Poeltenberg Ernő és Görgei Artúr vezetésével visszaszorította az osztrákokat, a támadást csak 50 rejtett ágyú
tüzével tudta Haynau megakasztani. (Ezután sérült meg
Görgei.) A historizmus későbbi évtizedeiben népszerűvé
váltak a negyvennyolcas témák a történelmi festők és a
magyar vásárlók körében. De ilyen részletességű és
dokumentumértékű képi ábrázolást csak negyvennyolc
első „illusztrátorától”, Than Mórtól ismerünk.
A műkereskedelemben egész ritkán bukkannak fel olyan
történelmi ereklyék, amely ilyen hűséges ablakot
nyitnának a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik
legfelemelőbb pillanatára.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Than Mór: Jelenet a kápolnai csatából: harcok a Tarna-hídon
1849. február 28-án. 1849/1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
2. Than Mór: Jelenet a kápolnai csatából: Sándor-huszárok magyar lövegeket
foglalnak vissza.1849.február 27-én. 1849-50-es évek eleje;
Magyar Nemzeti Múzeum

3. Than Mór: Budavár bevétele 1849. május 21-én. 1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
4. Than Mór: Budavár ostroma. 1849; Magyar Nemzeti Múzeum
5. Than Mór: Damjanich a szolnoki csatában 1849. március 5-én. 1849/1850-es évek eleje;
Magyar Nemzeti Múzeum
6. Than Mór: Jelenet az Isaszegi csatából: Görgei megállítja Klapka csapatainak visszavonulását
1849. április 6-án. 1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
7. Than Mór: Nagysallói csata 1849. április 19-én. 1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
8. Than Mór: A 26. zászlóalj a komáromi csatában 1849. április 26-án. 1849-1850-es évek eleje;
Magyar Nemzeti Múzeum
9. Than Mór: Jelenet a komáromi csatából: harc a monostori sáncoknál 1849. július 2-án.
1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
10. Than Mór: Jelenet a komáromi csatából: Görgei attaque-ja Ó-Szőnynél 1849. július 2-án.
1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
11. Than Mór: Görgei és táborkara 1849. július 16-án. 1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
12. Than Mór: Jelenet a váci csatából: küzdelem a kozákokkal a város főterén 1849. július 16-án.
1849-1850-es évek eleje; Magyar Nemzeti Múzeum
13. Than Mór: Jelenet a tápióbicskei csatából: huszárroham Sebő honvéd alezredes és Riedesal császári
őrnagy párviadalával, 1849. április 4-én. 1850-es évek első fele; Magyar Nemzeti Múzeum

109 Neogrády Antal (1861-1942)
n

Virágos parkrészlet
Park with Flowers
35x48 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády A
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 8521 EUR	
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 983 - 1 475 EUR	
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110 Kádár Béla (1877-1956)

111 Tichy Kálmán (Rozsnyó 1888-1968 Budapest)

Nagyvárosban (Nővérek)
In the City (Sisters)

A mesevilág uralkodója
(A király kivánsága...), 1909
The Ruler of the Fairy-Tale Land, 1909

n

58x36 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 180 EUR	
Becsérték: 480 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 573 - 2 131 EUR	
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n

30,5x23 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: 1909 Január 7
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tichy K.
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 049 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 622 EUR	
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112 Glatz Oszkár (1872-1958)
n

Virágot szedő gyerekek a napfényes mezőn
Children Picking Flowers in the Sunlit Field
56x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 278 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 7 213 EUR	
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113 Olgyai Viktor (1870-1929)

114 Neogrády László (1896-1962)

Téli fények a fenyvesben
Winter lights in the Forest

Behavazott hegyvidéki táj patakkal
Sunlit Winter Forest with a Brook

75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Olgyai Viktor

90x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády László

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 240 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 786 - 1 442 EUR	

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 3 114 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 278 - 4590 EUR	

n
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115 Diyarbakirli Tahsin (1875-1937)
n

Fények a hullámzó tengeren
Lights on the Waving Sea
80x132 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tahsin
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 32 786 EUR	
Becsérték: 13 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 42 622 - 59 016 EUR	

A „TÖRÖK AJVAZOVSZKIJ”
Tahsin, a XX. század elejének legfontosabb török festője, az első világháborút
követően 1920-30 között élt Ráckevén, ahol több száz képet festett. Képeinél
felfedezhető, hogy a Kis-Dunát Boszporusz méretűvé növesztette és az isztambuli
tájaknál pedig érezhető a magyar földi meghittség.
Sok képe került többek között a Sándorfy és Munkácsy család gyűjteményébe.
1930 elején osztrák feleségével visszatért Isztambulba ahol még évekig számtalan
képet festett. A művész 1937-ben halt meg. Fia szintén festőként tevékenykedett.
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116 Földi Péter (1949-)
n

Pásztor, 1976
Shepherd, 1976
49x33 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 7 213 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Kolozsváry-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Földi Péter egyéni kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest, 1981.
- Modern magyar művészet a Kolozsváry-gyűjteményben, Műcsarnok, 1999.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar művészet a Kolozsváry-gyűjteményben, Budapest, 1998., 135. oldal
- Földi Péter, szerk. H. Szilasi Ágota, Budapest, 150. oldal

Földi Péter korai portréival teremtett magának egy figurát, hogy legyen egy arc, amely hordozni tudja érzéseit,
gondolatait. Nem a direkt mimikák érdekelték, hanem a kifejezéstelenség kifejezése, mely az embernek a
környezetével való szerves együttélését, egylényegűségét jelentette. A festményeken a lassú építkezés, a többszöri
átfestés következtében egyre vastagabb festékréteg keletkezik. Így a befejezett kép nem a pillanatnyi állapotot
rögzíti, hanem az egymásra rétegződő gesztusok az élet folyamatát adják. Festő és „nép” ilyesfajta szimbiózisának
ritka újjászületésével Nagy István festészetében találkozunk A Somoskőújfalun élő mester is a napi együttélés
viszonyából tudott építkezni, így az ő Pásztora ugyanazzal a hitelességgel tekint ránk, mint Nagy István Bambája.
Földi Péter a 70-es 80-as évek Kádár rendszerében tárja elénk a „kis embert”. Portréja a kor szociofotósainál is
meggyőzőbben jeleníti meg a Kádár-éra falusi szereplőjét, a svájcisapkás, zakós, egyszerű „jóembert”, akit
mindnyájan ismertünk akkoriból. Akit láttunk, ahogy letámasztja biciklijét a kocsma elé, vagy öntöz a ház mögött
a fóliasátorban, vagy épp akkut cserél öreg Wartburgjában. Földi autentikus ábrázolása szinte fájdalmas
pontossággal mutatja meg a falusi embert, az embert, akivel a dolgok megtörténnek csak szemlélőként, jobb
esetben az események felügyelőjeként. Önfegyelemmel bíró kívülállóként megéli, ami körülötte van, de vajon
megérti-e, hogy mi történik vele?
Kolozsváry Mariann

Nagy István: A bamba, 1925 körül,
Kolozsváry-gyűjtemény
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címlap
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117 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

118 Bojár Iván (1924-1995)

Lidérc (Táncoló fénylidérc), 1958
Ghost, 1958

Galaktikus akvárium, 1960
Galactical Aquarium, 1960

49,7x39,7 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gyarmathy 1958

30,5x70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bojár 960

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 377 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 9367 - 2 950 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 114 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 622 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Wehinger-gyűjtemény, Németország
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Wehinger-gyűjtemény, Stuttgart, 2006. jan. 20-márc. 10
- Gyarmathy Tihamér képei a Wehinger-gyűjteményben, Kieselbach Galéria,
2008. július 14-31.

EGY LÁTHATATLAN PÁLYA

A TERMÉSZET REJTETT ARCAI

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, akit egyszerre érdekelt a művészettörténet
és a komolyzene, miközben verseket is írt, a család erős
képzőművészeti irányultsága miatt pedig 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 díszlettervező 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. Kiforrott
festői világa a 20. század közepi francia szürrealizmus
absztrakt törekvéseihez áll 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 mikroorganizmusként
szétterjedő formaszövevényei a természet mikroszkopikus,
mégis univerzális, rejtett arcának a tükörképei.

Önarckép visszapillantó tükörből

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Wehinger-gyűjtemény, Stuttgart, 2006. 23. oldal
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119 Neogrády antal (1861-1942)

120 Pataky László (1857-1912)

Sikeres vadászat
Succesful Hunt

Lányok a mezőn (Betakarítás)
Girls in the Field

81x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády L

63x112 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pataky L

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 967 EUR	
Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 459 - 3 279 EUR	

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 3 114 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 934 - 5 901 EUR	

n
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121 Basch Andor (1885-1944)

122 Czóbel Béla (1883-1976)

Csendélet teraszon, háttérben őszi tájjal, 1942
Still-Life with Autumn Landscape in the Background, 1942

Virágcsendélet, 1930 körül
Still-Life of Flowers, c. 1930

64x79 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Basch 42

64x50 cm
Vegyes technika, karton | Mixed media on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 622 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 934 - 6 557 EUR	

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 245 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 5 900 - 11 147 EUR

n
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123 Ilosvai Varga István (1895-1978)

124 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)

Napfényes szentendrei kert
Sunlit Garden in Szentendre

Műtermi csendélet virágokkal
Studio Still-Life with Flowers

70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ilosvai Varga I.

80x60 cm
Vegyes technika, strukturált karton | Mixed technique on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba

Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 491 EUR	
Becsérték: 250 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 819 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 786 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 934 - 6 557 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Szőke György, irodalomtörténész tulajdonában
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Aba-Novák
Vilmos
Szolnoki
lacikonyha

272
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125 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)

dátumát nem ismerjük, annyi azonban bizonyos, hogy
szolnoki témájú festményt először 1932-ben mutatott
be a közönségnek. Ezek a művek ugyanolyan sikeresnek
bizonyultak, mint az itáliai veduták, sőt a külföldi
kiállítások, a velencei biennálék és reprezentatív
nemzetközi megmérettetések során Londontól New
Yorkig éppen ezekkel a festményekkel szerezte
Aba-Novák a legtöbb elismerést.

n

Szolnoki lacikonyha, 1933 körül
Fry-Up Stall in Szolnok, 1933
48x65 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba Novák

A modern Brueghel

Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 39 344 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 52 459 - 91 803 EUR	

Szolnok
Aba-Novák páratlanul eleven típus- és karakterteremtő
fantáziája időről-időre olyan látványélmény után kutatott,
amelyből új, évekig variálható főtémát, szabadon gyúrható
vizuális alapanyagot nyerhetett. Érett korszakának
művészi termését vizsgálva jól látható, hogy a római
epizód után három meghatározó, haláláig végigkövethető
témafolyam különíthető el táblaképeinek sorában. A
cirkusz világa, Szolnok vidéke és Erdély, pontosabban a
Hargita lábánál fekvő Zsögöd ihlette meg művészetét, e
három fókuszpont köré szerveződik szinte valamennyi
ekkor születő alkotása.

Szolnok és környéke, az Alföld és népi világa – az 1913-as,
Fényes Adolf mellett eltöltött, tartós befolyást nem hozó
epizód után – 1932-től jelenik meg Aba-Novák
festészetében. Az Itáliából hazatérő alkotót minden
bizonnyal az egyszerű, falusi környezet iránti vágy vezette
a Zagyva-parti művésztelepre. „Sok itt a kő, kevés a zöld,
beköszöntött a parasztnosztalgia” – írta Rómából haza
egyik barátjának, s így nem csoda, ha az ösztöndíj lejártát
követően, az olaszországi vázlatok megfestése után új,
hazai, a nagyvárosoktól távoli témák keresésébe fogott.
Bár a megtelepedés, az első nyári leköltözés pontos

A kortársak, elsősorban a külföldi kritikusok Aba-Novák
műveit már az 1930-as évek közepétől előszeretettel
állították párhuzamba Pieter Brueghel alkotásaival: az
epikus hangvétel, az apró részletek iránt fogékony, bővérű
mesélőkedv, a groteszk vonásokat felnagyító emberábrázolás valóban kitűnő alapot jelentett a beszédes
összehasonlításra. Elegendő csupán a 16. századi
németalföldi mester egyik legismertebb alkotását, az
1567-ben készült Parasztlakodalom című képet a most
vizsgált Aba-Novák festmény mellé tenni. Az élesen
különváló színfoltok élénk, már-már pattogós ritmusa, a
mozdulatok, gesztusok és mimikák karakterformáló ereje,
valamint a kompozíció előterébe állított csendéleti elemek
domináns jelenléte kitűnően igazolja a két művész rokon
alkotói karakterét. A Szolnoki lacikonyha című kép a
vidéki élet ünnepnapjának, a falusi vásárnak állít
emléket. Aba-Novák ösztönösen, de logikus módon talált

rá erre a témára: az epikus látásmód felé irányuló vonzalma, az élet mozgalmassága iránti olthatatlan
rajjongása, páratlan technikai tudása és karakter megragadó képessége révén ezek a csoportkompozíciók adták számára az ideális művészi alapanyagot. Jól látható, ahogy szinte színházi előadás
szereplőiként jeleníti meg a sátor alatt mulatózó társaság szélesen gesztikuláló, vagy éppen fáradtan,
elernyedve a háttérbe húzódó hőseit.
Az utánozhatatlan figurák, a jellegzetes kéztartások, az egymásra felelő mozdulatok, s persze a
népviselet fefokozott dekorativitású foltjai azt eredményezik, hogy a néző a festői formák mögé pillant,
s jellemet, sorsot, történetet kanyarít a képen feltűnő férfiak és nők köré.
A most felbukkant alkotás különlegessége, hogy Aba-Novák a jól ismert, vaskos népi figurák között
a kép centrumában egy rövidhajú, modern frizurás, városias ruházatú fiatal hölgyet is a
kompozícióba illesztett. Minden szempontból ő került a festmény gyújtó pontjába: gravitációs ereje úgy tartja egybe a különböző képelemeket, mint Nap a körülötte keringő bolygókat.
Filmszerű festőiség
Bár a korlátokat alig ismerő mesélő kedve és a figurális festészethez való vonzalma tagadhatatlanul
dominált, mégis Aba-Novák piktúrájában, műveinek ható erejében a tisztán festői eszközök legalább
akkora súllyal esnek latba, mint az ábrázolt történet epikus jellege. Kállai Ernő, a húszas és harmincas
évek egyik neves művészettörténésze, bár a modern irányzatok talán legelszántabb képviselője volt,
mégis felsimerte Aba-Novák hagyományosabb szellemű festészetének értékeit. Látta ugyanis,
hogy képei magával ragadó erejüket mégis a tisztán festői megoldásoknak – a kompozíció
tudatos szerkesztésének, a szín- és formakezelés virtuozitásának – köszönhetik. „Aba-Novák
filmszerűen mozgalmas festőiségét már a szédületes technikai lendület is ébren tartja. (…)
Érdekes nézni az arcok játékát, a kezek-lábak mozgását, mert Aba-Novák mesterien, elevenül ábrázolja
őket, sokszor csak egy-egy odavetett vonással, az ecsetnek egy-egy fürge fintorával, nem minden íze
nélkül a humornak, karikaturisztikus tréfának. De éppen ez a fordulatos ecsetjárás, amely a temperával
is olyan folyékonyan és egy-kettőre kanyarít oda egy-egy figurát, mint más festő az akvarellel – éppen
a színfoltoknak ez a tarka, játszi szökdécselése az, ami minden tárgyi vonatkozáson túl annál jobban
kezdi lekötni a szemünket, minél tovább nézzük a festményt.”
A korábban nem publikált, ám a festő hagyatékában található, fekete-fehér fény-kép alapján ismert
kompozíció kitűnő, szinte érintetlen állapotban maradt fenn, így a festőre jellemző kolorit ugyan
azzal a robbanó vizuális erővel szólal meg, mint közvetlenül
megfestése után.
Molnos Péter

A művész hagyatékában fenmaradt korabeli fénykép a Szolnoki lacikonyha
című festményről

Aba-Novák Vilmos: Cserépvásár, Damjanich Múzeum, Szolnok

Aba-Novák Vilmos: Székely vásár, 1939-40, Magyar Nemzeti Galéria
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126 Remsey Jenő (1885-1980)

127 Gönczi Gebhardt Tibor (1902-1994)

Randevú (Párizsi kávéház)
Rendezvous (Café in Paris)

Mediterrán város kilátással a tengerre, 1930-as évek
Mediterranian Town with View to the Sea, 1930s

90x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Remsey Paris 970

69,5x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 180 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 442 - 1 967 EUR	

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 525 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 852 - 1 245 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A tulajdonos Gönczi Gebhardt Tibortól kapta ajándékba
Igazolás mellékelve
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128 Balázs János (1905-1977)

129 Marosán Gyula (budapest 1915-2003 toronto)

Kék világ
Blue World

A tenger világa, 1942
Sea World, 1942

40x51,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Balázs János

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Marosán 942

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 295 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 278 - 5 245 EUR	

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 180 EUR	
Becsérték: 3 400 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 11 147 - 15 081 EUR	

n
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130 Kubányi Lajos (1855-1912)

131 Molnár József (1821-1899)

A találkozás, 1899
Encounter, 1899

Tátrai táj
Tatra Landscape

84x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kubányi Lajos 899 AE

37x48 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Molnár J

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 377 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 295 EUR	

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 278 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 918 - 8 196 EUR	

n
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132 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Önarckép, 1920 körül
Self-Portrait, c. 1920
61x38 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel
Jelezve és datálva a bal oldalon | Signed and dated on the left:
Czóbel 1920 (?)
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 491 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 32 786 EUR	

Czóbel Béla, 1919, Berlin.

Czóbel Béla: Önarckép,
1920 körül

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Anson Conger Goodyear,
Joseph Brummer Gallery (New York),
később Alexander M. Bing, majd örökösei
gyűjteményében.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Brummer Gallery, New York, Czobel,
1927. január 17. – február 12.
- Brummer Gallery, New York, Czobel,
1936. március 2. – április 4.

A Czóbel-kép egykori tulajdonosa,
Anson Goodyear Diego Rivera és Frida Kahlo
társaságában
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BRUMMERTŐL BINGIG

GOODYEARTŐL BRUMMERIG

A Nyugat-Európában dolgozó Czóbel Béla egy expresszív
korai arcképe került most elő. Eltökélt pillantás, rövidre
nyírt barna haj, sötét felöltő és felül gallér nélkül végződő
világos ing. A bal felső szél világosabb zöld felületén
végigfutó vörös rovátkák, ha elfordítjuk 90 fokkal a
képet, egy vezetéknévvé és egy dátummá állnak össze.
A tömbösített betűkből kiolvasható a festő vezetékneve és
egy 1900-as dátum; amennyire azonosítani lehet,
feltehetőleg 1920. (Ezt a datálást a festmény stílusa is
alátámasztja.) A szintén most aukcionált Párizsi
részlethez hasonlóan ez a kép is a neves New York-i
galériás, Brummer József közreműködésével jutott a
híres amerikai műgyűjtő, Alexander M. Bing tulajdonába
1944 novemberében. Minden bizonnyal szerepelt a
Brummer galériájában rendezett 1927-es Czóbel-kiállításon is, azonosíthatjuk a katalógusban szereplő négyes
tétellel, a Tete d’Homme, azaz Férfifejjel. Ezen a címen
találhatjuk a galéria fennmaradt angol nyelvű kartonján is.

A kartoték szerint a képet a kereskedő már nem
közvetlenül Czóbeltől vásárolta meg, hanem egy érdekes
csere révén jutott hozzá. A kartonon olvasható feljegyzés
szerint az üzletet 1928. március 14-én ütötték nyélbe,
amikor is Brummer a Férfi portréért (Önarckép) Jacques
Villon egyik festményét adta a neves üzletembernek,
Anson Conger Goodyearnak. (Minden bizonnyal Goodyear
nála vette a képet korábban.) Goodyear az 1920-as
évek folyamán Amerika egyik legelismertebb
műgyűjtőjeként szerzett hírnevet, aki európai utazásai
során fantasztikus modern kollekciót épített fel. Többek
között Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Renoir, Seurat
és Degas képei adták e gyűjtemény legfőbb súlypontjait,
amelybe – 1928. március közepéig – Czóbelnek ez az
alkotása is beletartozott. Goodyear egyike volt a New
York-i Museum of Modern Art megalapítóinak, sőt
az intézmény első, 10 esztendőn át „regnáló” elnökeként
talán a legtöbbet tette a múzeum hírnevéért. Azt viszont
nem tudhatták az amerikai műgyűjtők, hogy a kép magát
Czóbelt ábrázolja. Az ismert analógiák és a korabeli fotók
alapján a korábban Férfiportréként ismert mű Czóbel
egyik ritka, korai Önarcképe.

Brummer József galériás kartonja a Czóbel-festményről

Anson Goodyear és Nelson A. Rockefeller Picasso
Avignoni kisasszonyok című kubista remekműve előtt
a Museum of Modern Artban, 1939
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133 Nagy István (1873-1937)
n

Napfényes domboldal, 1910-es évek
Sunny Hill-Side, 1910s
42x55,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 918 - 9 836 EUR	

Ferenczy Károly: Tavaszi táj (Domboldal), 1898,
magántulajdon

284

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

285

134 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Napfényes reggel, 1938
Sunny Morning, 1938
80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla 1938
Hátoldalon | Reverse: IGB Interieur, valamint Almássy Teleki címke
Kiállítási cédulák a kép hátoldalán

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 918 - 9 836 EUR	

Képeslap fenti képünkről Iványi üdvözletével

Tornyai János: Szoba belseje,1934
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Tornyai János: Virágkötő
Ferenczy Múzeum, Szentendre
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135 Weith László (1914-1973)

136 Glatz Oszkár (1872-1958)

Délidő (Ünnep)
Noon (Feast)

Bujáki kislány
Girl from Buják

84x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Weith L (1956)

61x44 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 1946

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 852 EUR	
Becsérték: 340 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 114 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 983 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 295 EUR	

n

n

A nagybányai művésztelepen sajátította el a festészet alapjait - 1927-ben
a szabadiskola, 1928-32 között a Szépművészeti Iskola növendéke volt.
Mestere Ziffer Sándor volt. 1953-ban házasságot kötött Agrikola Lídia
festőművésszel. A Nagybányai Festők Társaságának lett a tagja 1941-től.
A festőkolónia kollektív tárlatain rendszeresen szerepelt.
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137 Uitz Béla (1887-1972)
n

Gyárrészlet, 1919
Factory, 1919
60x45 cm
Színes tus, papír | Indian Ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Uitz
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 868 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 39 344 - 59 016 EUR	
Uitz Béla: Önarckép
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- feltehetőleg Rados Ernő gyűjteménye
- később Tarján-gyűjtemény
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2004: Virág Judit: A magyar festészet
rejtőzködő csodái I.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A magyar festészet rejtőzködő csodái I.
Szerk.: Virág Judit–Törő István, Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2004, 293 oldal
- Szabó Júlia: A magyar aktivizmus története.
(Művészettörténeti Füzetek 3.),
Akadémiai Kiadó, 1971, 41. sz.
- Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete 1915–1927,
Corvina, 1981, 84. sz.
IRODALOM | bibliography
- Hevesy Iván: Uitz Béla. In.: Nyugat 1922/20.
- Bajkay Éva: Uitz Béla. Képzőművészeti Kiadó, 1987
- A magyar festészet rejtőzködő csodái I.
Szerk.: Virág Judit–Törő István, Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2004

MÚZEUMOK KÖZÖTT

AKTIVISTÁK ÉS KLASSZIKUSOK KÖZÖTT

Ritkán bukkan elő a műkereskedelemben mű Uitz Béla
legértékesebb, korai avantgárd korszakából. Egyrészről a
Magyar Nemzeti Galériába került több mint félezer műve,
az életmű jelentős része, de jó pár gyöngyszem található a
pécsi Janus Pannonius Múzeumban is. A moszkvai
tartózkodásának köszönhetően több művét az egykori
Szovjetunió intézményeiben őrzik, a Puskin Múzeumtól
(több mint hetven alkotás!), az Ermitázson keresztül, a
Tretyakov Képtárig. Az orosz klasszikus avantgárd
nyomait kutató nyugati múzeumok is érdeklődnek iránta,
a papíralapú munkák legrangosabb nemzetközi
specialistája, a bécsi Albertina is vásárolt már színes
Uitz-tusrajzot.

A magyar műkereskedelem legnagyobb formátumú alakja,
Nemes Marcell karolta fel az anyagiakban nem dúskáló
ifjú tehetséget, lehetővé téve a római tanulmányutat is a
számára. A rendíthetetlenül modern Kassák mellett Uitz
a klasszikusokért is rajongott, tanulmányozta
Rembrandtot és El Grecót is. Az első világháború
embertelen pusztítása közben olyan új művészet
megteremtésén fáradozott, ami egyszerre merít a régi
mesterek múzeumi remekműveiből és a modern izmusok
képviselőinek friss eredményeiből. Munkásságában a
kecskeméti művésztelepen töltött hónapok alatt az árkádiai tájak mellé felsorakozott a színezett gyárudvarok
expresszív tusvonalakkal megfogalmazott látképe is.

A KORSZERŰ EMBER

A SZÍNES TUS IDEJE

„A mai kor korszerű embere és művésze” – ünnepelte Uitz Bélát 1922-ben az egyik legjobb szemű magyar
avantgárd teoretikus, Hevesy Iván a Nyugat hasábjain.
Majd hozzátette a jellemzéshez: „szintetikus, kora minden
baját, minden erejét és minden lehetőségét magában
egyesítő és felfokozó egyéniség”. Az 1900-as évek első két
évtizedében olyannyira pezsgő volt a budapesti művészeti
színtér, hogy egy nélkülöző, a nyomorból induló festőt
itthon is számtalan friss impulzus érhetett. Uitz nem
követte a papírképekhez szintén vonzódó jó barátját,
Nemes Lampérth Józsefet Párizsba, de 1913-ban látta a
Nemzeti Szalonban a legfrissebb izmusokat képviselő futuristákat és kubistákat. A tanulmányrajzok műfaján messze
túllépő „szénfestményein” ekkor már tetten érhető volt a
mindig drámai hangon megszólaló, eredendően
expresszív karaktere. Mindeközben Angyalföldön élt,
Kassák Lajos anyjának szobakonyhás lakásában, miután
feleségül vette Kassák Teréziát.

Ahogy Hevesy írja erről az korszakáról: „Uitz Béla
művészetének második szakasza végén teljes felkészültséggel, teljes fegyverzettel áll már, hogy megvalósítsa
életének nagyszabású munkáit.” Részletesebben:
„A fundamentumhoz fordult tehát és rögtön rájött arra,
hogy a kép színességének titka a hideg és a meleg,
az ezüst és az aranyszínek helyes és tökéletes
egyensúlyában rejtőzik. Egy kép, amelyen csak két
alapszín van, eleven és dinamikus, de harmonikusan
egyensúlyozott elosztásban, az a kép igazabban és
erőteljesebben hat színesen, mint egy másik, amelyen
talán a spektrum minden színe és azoknak minden
kombinációja megjelenik. (…) Anyagul pedig azt
választotta, ami az ő folyton kísérletező, gyorsan dolgozó,
csak a nagyvonalú lényegre ügyelő művészi
karakterének legjobban megfelelt: a színes tust.”
AKTIVISTA GYÁR
A kép Bajkay Éva nagy oeuvre-katalógusában az 295-ös
leltári szám alatt szerepel, Gyárrészlet boltíves képmezőben címmel, egy budapesti műgyűjtő, Tarján Jenő
tulajdonaként. Uitz – Moholy-Nagy László és Nemes
Lampérth festményeivel párhuzamba állítható – „gyárképeiről” a következőképpen ír Bajkay: „A pályájukat
munkásként kezdő aktivisták számára az üzem, gyár több
volt a robotoló emberek börtönénél. (…) A magas, füstölgő
kémény az ő szemükben a jövő tüzes lokomotívja, maga az
épület egy korszerűbb társadalmat ígérő nagyipari
tömegtermelés valósághordozója, egy szebb jövő
emberi-társadalmi jelképe volt.”

Uitz Béla: Gyár, 1919, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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Moholy-Nagy László: Az Óbudai Hajógyár, 1918-19,
magántulajdon
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138 Bernáth aurél (1895-1982)
n

Zuhanás és kiáltás (Graphik mappa), 1922
Tumble and Scream (Graphik Portfolio), 1922
28x68 cm
Sablonnyomás, tus, gouache, aranyfesték, papír | Stencil printing,
Indian Ink, gouache and gold dust on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA
Életműkatalógus-szám: 1922/5
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 868 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 836 - 14 426 EUR	

Schadl János: Krisztus, 1921, magántulajdon
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139 Schadl János (1892-1944)
n

Falu viharban, 1922
Village in Storm, 1922
78,5x95 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: S. J. 1922. XI.
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 78 689 EUR	
Becsérték: 30 000 000 - 55 000 000 Ft
Estimated price: 98 361 - 180 328 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A festő hagyatékából az 1990-es évek elején
került jelenlegi tulajdonosához.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nyolcak és aktivisták. Kieselbach Galéria, Budapest,
1999. február 12. – február 21.
- Schadl János 1892–1944. Budapest Galéria,
2002. augusztus 25. – szeptember 1.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Schadl János 1892–1944. Szerk.: Kiss Ferenc.
Kiállítási katalógus. Budapest, 2002. 59.
- Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 119.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 119.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 119.
IRODALOM | bibliography
- Szabó Júlia: Schadl János (1892–1944). Művészet,
1966/3. 26–28.
- Schadl János 1892–1944. Szerk.: Kiss Ferenc.
Kiállítási katalógus. Budapest, 2002.
- Kövesdi Mónika: Egy avantgarde művész
Tata-Tóvároson: Schadl János (1892–1944).
Kuny Domokos Múzeum közleményei 19. 2014. 163–172.
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Annak ellenére, hogy az aktivistákról, a Kassák Lajos által szervezett Ma-körről, sőt
a nemzetközi futurizmus képzőművészetéről szóló kötetekben rendre találkozhatunk a
nevével, Schadl János munkássága mindeddig mégsem vált a klasszikus magyar
avantgárd sokak által ismert, megkerülhetetlen részévé. Ennek a hosszan tartó
feledésnek elsősorban az volt az oka, hogy életművének csupán egyetlen korszaka, az
1920 körüli néhány esztendő termett igazán kiemelkedő alkotásokat. Ám e
fájóan kevés, alig fél tucat festmény vitathatatlanul a magyar aktivizmus legfontosabb, legreprezentatívabb darabjai közé tartozik: a Város, a Lidércnyomás, a
Krisztus, az Álom, a most bemutatott Vihar és e pazar sorozat csúcsa, az 1923-ban
készült Emberek, legyetek tiszták! nem csupán e túlságosan hamar lecsendesedő és
megszelídülő életmű, de egyben a magyar avantgárd legjelentősebb művészi
tettei közé tartozik.
A Ma körül
Az 1892-ben Keszthelyen született Schadl János 1915-ben kezdte meg hivatalos
művészeti tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, Ferenczy Károly
keze alatt. Újat akaró kortársainak jelentékeny részéhez hasonlóan ő is hamar kilépett
a formális oktatás konzervatívabb keretei közül: 1917-ben otthagyta a főiskolát és
csakhamar a Ma folyóirat körül csoportosuló művészekhez csatlakozott. Két
alkalommal, 1918-ban és 1919-ben szerepelt a Ma kiállításán, sőt két tusrajzát
a lap reprodukción is a közönség elé tárta. Kassák Lajos kitüntető megbecsülését
jelzi, hogy egyik munkáját címlapon mutatta be.
Schadl festészetének változása még a modernizmus legviharosabb korszakában is
szokatlanul gyorsnak számított: Ferenczy naturalizmusától indulva alig két év alatt
jutott el a kubizmus, az expresszionizmus és a futurizmus eszköztárából válogató új
stílusához, amely egyszerre mutatta a frissen felfedezett manierista festőóriás,
El Greco, valamint a legújabb orosz, francia és német művész-forradalmárok hatását.
Szerencsére akadt valaki, aki közvetlen közelről tanúja volt ennek a döbbenetesen
gyors művészi átalakulásnak. A fiatal Bernáth Aurél Keszthelyen, hadikórházba utalt
katonaként találkozott Schadl Jánossal. Kapcsolatukról, az inspiráló beszélgetések
stílusformáló hatásáról az Utak Pannóniából című könyvében olvashatunk: „Majdnem
azt mondhatom, hogy János avatott, legalábbis egy időre absztrakt festővé. Az ő
lelkesültsége biztonságot adott. (…) rendkívül eleven képzelete és nyugtalan
lénye nagyon ösztönző volt. (…) mindenről értesülve volt, ami az európai
szellem útkeresésére vonatkozott, barátságunkat mozgalmas tartalommal töltötte
meg.” Bernáth memoárjából azt is megtudhatjuk, hogy Schadl adta először a
kezébe Wilhelm Worringer és Sigmund Freud írásait, amelyek azokban az
években a szárnyra kapó expresszionizmus legfontosabb inspiráló könyvei közé
tartoztak. Mindennek fényében már nem is meglepő, hogy Bernáth korszakos
főműve, az 1922-ben megjelent, megrázó erejű Graphik-mappa mind stiláris,
mind gondolati téren Schadl avantgárd műveinek hatását mutatja.
Viharban – élet-kor-szimbólum
Schadl képe egy kisváros ovális alakú terét idézi: a házak, a templomtorony, a feszület
és a két emberi figura egy baljós, sejtelmes és drámai érzés vizuális kivetüléseként
tűnik fel. A jellé redukált motívumok alakja, egymáshoz való viszonya, a látványvilág

megszokott szerkezete csupán közvetítő nyersanyag, amelyet a festő a kifejezőerő
fokozása érdekében önkényesen megváltoztat: a dülöngélő, hajló, csavarodó formák, a
torzuló tér, a drámai fényviszonyok és a megbillenő kompozíció egy olyan univerzumot teremt, amelyben a gondolat, az érzés és a hangulat felülírhatja a fizika
sértehetlennek tűnő törvényeit. A festmény páratlanul erős érzelmi telítettsége
a nemzetközi expresszionizmus legnagyobbjait idézi, hatása alól a néző képtelen
kivonni magát. Ez a brutális vizuális erő természetesen legfőképpen a közvetíteni
kívánt tartalommal való tökéletes azonosulásból, vagyis a művészi őszinteségből
ered, de formai összetevői sem tagadhatók: Schadl tudatos felületi bárdolatlansága,
minden könnyed manírtól való tartózkodása az új primitivizmus romlatlan, ősi és
ösztönös festői nyelvét idézi.
A Vihar pontos tartalmi értelmezése természetesen lehetetlen: a festészet egzakt
verbalizálása éppen a remekművek esetében van leginkább kudarcra ítélve. Annyi
azonban bizonyos, hogy Schadl művének gondolati centrumában a világháború
tragédiájának emléke, a reményteljes újrakezdés esélye és annak elvesztése áll. Nem
véletlen, hogy a kép legfontosabb szimbóluma maga Krisztus, akinek szobrát egy
titokzatos erő ugyanúgy meghajlítja, mint a kompozíció másik oldalán álló
templomtornyot. A mű mögött felsejlő érzés hasonló lehetett ahhoz, amelyet Romain
Rolland 1916 novemberében, a világháború kellős közepén e szavakkal rögzített
naplójában: „Hadd tudja meg az utókor, hogy egyike voltam azon keveseknek, akik
látták az Európai Szellem egész tragédiáját, amint elborítja a háború, mintha elevenen
temetné el ezt a sztoikus és hűséges kis csapatot, amely üldöztetésében is tovább hitt
a keresztre feszített Európa egységében, és hitével fel is támasztotta.”
A Krisztus-szobor és az előtte karjait magasba emelő torzó egyértelműen a legendás
Graphik-mappa Keresztút című lapját idézi – ez a sajátos művészi kommunikáció
az egymástól elszakadt barátok, a bécsi emigrációban dolgozó Bernáth és az itthon
maradt Schadl János között önmagában is szimbólikus értelmű: a Magyarországon
végigsöprő történelmi kataklizmák az emberi kapcsolatokat is örökre megváltoztatták.
A Vihar nem véletlenül idézi fel a Golgota-képek sok évszázados hagyományát.
A vallásos gondolkodású, mélyen Isten-hívő, de a hivatalos egyházat nem sokra tartó
festő mintha a Biblia leírásait követné: Krisztus keresztre feszítésének drámai részletei
vonulnak fel a kompozíción. Az elsötétülő égbolt, a megrendülő föld, a
megrepedő sziklák apokaliptikus víziója azonban nem az üdvtörténet
mechanikus illusztrációjaként öltenek testet. Schadl elemi erejű festménye a
világháborút túlélő Európa és Magyarország, a drámai változások előtt álló
emberiség és a korszakhatárra érő, szellemi és egzisztenciális választásra
kényszerülő festő érzéseit közvetíti. Nagy mű, amely korát és alkotóját
egyszerre jellemzi, „leplezi le” és menti fel a megrendült utókor előtt.
A kép különleges története
Schadl János hagyatéka évtizedeken át a Magyar Nemzeti Galéria letéti anyagát
gazdagította. A 90-es évek elején a művek visszakerültek az örökösökhöz, akik a szinte
hiánytalan, közel fél évszázadon át egyben tartott műtárgy-együttest megmutatták
néhány gyűjtőnek. Későbbi tulajdonosa ekkor választotta ki kollekciója számára a Vihar
című képet, továbbá a Krisztus, valamint az Emberek, legyetek tiszták! című
kompozíciót. Kivételes lehetőség kinálkozott tehát a számára, hiszen minden
kompromisszum nélkül válogathatta ki az életmű legjelentősebb darabjait.
Molnos Péter

Schadl János: A város, 1919,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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140 Molnár C. Pál (1894-1981)

141 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

Pihenő akt
Nude Resting

Női akt, 1943
Female Nude, 1943

60x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

90x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bertalan 43

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 508 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 951 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 246 EUR	
Becsérték: 480 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 574 - 2 295 EUR	

n

300

Kieselbach galéria

n

Bertalan Albert: Csendélet
a Prágai Nemzeti Galériában
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142 Hubay Cebrián Andor (1898-1971)
n

Turisták Rómában (Távlat a Michelangelo kupolából), 1927
Tourists in Rome, 1927
100,5x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hubay A Rome 927
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 803 EUR	
Becsérték: 4 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 14 754 - 21 311 EUR	

IRODALOM | bibliography
- XCIX/b Csoportkiállítás, Ernst Múzeum, 1928

A RENESZÁNSZ CSODÁJÁBAN

EGY FINOM INTELLEKTUS

A selymes ecsetnyomok közül a római katolikus egyház
első számú szentélye, a világ második legnagyobb
keresztény temploma, a vatikáni Szent Péter-bazilika
bontakozik ki. A Bramante által tervezett reneszánsz
épületből a Michelangelo által jegyzett, fantasztikus
léptékű kupola és Bernini barokk remekműve látható, a
bronzból készült óriás baldachin a pápai oltár felett. A

A kép készítője a két világháború közötti magyar festészet
egyik méltatlanul elfelejtett, finom intellektusú, nagy
kulturáltságú figurája, Hubay-Cebrián Andor. A hosszú
és gazdag pályaívet befutó művész Hubay Jenő
zeneszerző és a spanyol grófi családból származó
Cebrián Mária fiaként különféle akadémiákon képezte
magát: Münchenben Franz Stucknál tanult, Budapesten

kupoladob peremén, a turisták által látogatott körgaléria
alatt olvasható teljes latin felirat így hangzik (idézet Máté
evangéliumából): TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM
AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES
REGNI CAELORVM, azaz: „Péter (szikla) vagy, erre a
sziklára építem egyházamat. Neked adom a mennyek
országa kulcsait.”

Balló Edénél, Párizsban a Julian Akadémián, de Rómában is
eltöltött több évet. Hazatérve a herendi porcelángyár
művészeti tanácsadója lett, majd a Nemzeti Szalon
igazgatója. Az egykor gazdag és sikeres, arisztokrata
származású család 1948-ben Norvégiába, majd
Portugáliába menekült a rá váró szörnyűségek elől.
Egyéni tárlata volt 1927-ben Milánóban, kiállított

Michelangelo kupola

302

Kieselbach galéria

1928-ben az Ernst Múzeumban, 1930-ban Varsóban pedig
nagydíjat nyert Jeanne d’Arc képével.
A BAROKK RÓMA VISSZHANGJA
Ernst Múzeumbeli 1928-as kiállításának katalógusában
Lázár Béla elemezte művészetét: „A letapintható, biztos,
anyagszerű forma nála nem vész el az atmoszféra illanó
játékában. Neki a világ létezik. Létezik, mint plasztikai
valóság, mint a színek alatt domborodó jelenség. Akkor is,
ha tájképeket fest, akkor is, ha a színek harmóniáját
kutatja, – a forma neki valóság: ha süt a nap, ha beborult
az ég, minden atmoszférikus hatás mögött ott van a
forma, mint nagy egység és az egységen belül a
jellegzetes részlet. (…) De ez a múlton épülés olyan
művészi alap, melyre képzeletének ösztönös megnyilatkozásait majdan szabadon építheti fel. Nem hallgat a
divatos külsőségekre, mindennek megkeresi az okát,
elmerül a jelenségek szilárd konstrukcióiba, – olyan
világnézeti biztonságot szerzett ezzel, melynek erejére
nyugodtan építhet. (…) A barokk Róma visszhangzik
benne. (…) Hangok, ritmusok, melódiák fogadnak itt,
melyek zártsága megnyugtató ígéret, mert ezekből nagy
kompozíciók kerekedhetnek ki, hacsak ösztönére hallgat,
ha leszáll lelke titkos mélyeibe s az öntudat alól nem az
ismert formákba átírt víziókat, hanem a szabadon szálló
látományokat fogja el.”

Hubai Jenő Fő utcai otthonának kék szalonjában,
feleségével és fiaival (Tibor és Andor) 1929-ben
Kieselbach galéria

303

143 Derkovits Gyula (1894-1934)

144 Pór Bertalan (1880-1964)

Fiatal lány, 1919
Young Girl, 1919

Vázlat a Vágyódás tiszta szerelemre című
képhez, 1910 körül
Study to the Longing for True Love, c.1910

n

n

41,5x29 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left:
Derkovits Gy 1919

43x35 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pór

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 443 EUR	
Becsérték: 500 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 951 EUR	

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 590 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 557 - 9 836 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Bedő-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Die Acht Der Akt, Collegium Hungaricum Wien,
2012. Szeptember 27-december 14. Kat. 18
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Pór Bertalan: Vágyódás tiszta szerelemre,
1910, magántulajdon

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bedő Rudolf műgyűjteménye, Budapest,
2010 körül, 140. o.
- Die Acht Der Akt, Bécs, 2012. 93. oldal
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145 Bánáti Sverák József (1897-1951)

146 Klein József (1879-1945)

Szentendrei út eső után, 1930
Szentendre Street After Rain, 1930

Nagybányai táj
Nagybánya Landscape

42x51,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: B Sverák 1930

54x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klein J

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 918 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 114 - 1 573 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 279 EUR	

n
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Murádin Jenő: Klein József címlap

Maria Zintz: Artistii plastici din nordul
Transilvaniei victime ale holocaustului.
Fine Artists in the North of Transylvania
Victims of the Holocaust. Címlap
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147 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Párizsi modell
Parisian Model
71x43 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel
Matisse után
Kikiáltási ár: 4 600 000 Ft / 15 082 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 18 033 - 24 590 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kratochwill Mimi: Czóbel Béla élete és művészete,
Veszprém-Budapest, 2001, 75. kép
IRODALOM | bibliography
- Jack D. Flam: Matisse on Art. E. P. Ditton, New York, 1978
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Magyar Nemzeti Galéria, 2006
- Czóbel, egy francia magyar.
Szerk.: Barki Gergely – dr. Basics Beatrix – dr. Bodonyi
Emőke, Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2014

A FAUVE FORRADALMÁR
Czóbel Béla az 1906-os forradalom kirobbantójaként szerepel a nagybányai festőkolónia
krónikáiban: mint a messziről jött nyughatatlan fiatal, aki a modern formák és színek
világát hozta el a partiumi kisvárosba. Czóbel a fauve paradicsomból, az őszi és a független
szalonok párizsi világából érkezett. A magyar festő részese volt a francia fauve-ok esztétikai
forradalmának: együtt állított ki velük és együtt járt aktokat rajzolni a híres és szabados
párizsi magániskolákba. Olyan szoros szálak fűzték a francia vadakhoz, hogy a stílusnak
nevet adó kritikus, Louis Vauxcelles csúfondáros kritikáiban a „faragatlan fauve”-ként
hivatkozott rá. Arra viszont a művészettörténeti kutatás nem talált minden kétséget kizáró
bizonyítékot, hogy Czóbel Matisse közvetlen tanítványa lett volna. Pontosabb úgy
fogalmazni, hogy a stílusiskola egyik elismert tagja volt, aki közeli kapcsolatot ápolt a
mesterrel. A most kalapács alá kerülő Czóbel-kép párdarabja Matisse 1908-ban
festett nagy arany-barna aktja, ami a későbbiekben a szentpétervári Ermitázs
gyűjteményében kötött ki. A merész fauve kép Matisse egyik kedvence volt, amit
beválogatott azok közé a legjobb illusztrációk közé, amelyeket a hamar legendássá vált
„Jegyzetek a festészetről” című cikke mellett jelentetett meg.
A cikk „Notes d’un peintre” címmel jelent meg a La Grande 1908-as karácsonyi számában.
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148 Zichy Mihály (1827-1906)
n

Keleti város, 1867
Oriental Town, 1867
35x58 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zichy 1867
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 59 016 EUR	
Becsérték: 22 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 72 131 - 91 803 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Lándor Tivadar–Gerő Ödön–Londesz Elek: Zichy Mihály.
Pesti Napló, 1902.
- Berkovits Ilona: Zichy Mihály élete és munkássága.
Akadémia, 1964.
- Zichy Mihály, Occidental Press – Zichy Mihály
Alapítvány, Budapest, 2001.

Zichy Mihály
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II. Sándor orosz cár (1818-1881)

III. Sándor orosz cár (1845-1894)

EGY OROSZ MAGYAR

A CÁROK KEDVENCE

A különböző nemzeti műtárgypiacok mátrixa egész magasra hajthatja egy művész
ázsióját. A bácsborsodi születésű Moholy Nagy László például az amerikai műkereskedelemben ér el példátlan sikereket, ahogy a felvidéki Mednyánszky megítélésének
is jót tesz, hogy egyszerre vetélkednek érte a magyarok és szlovákok. Zichy
Mihályért, a cári udvari festőjéért is az orosz gyűjtők lelkesednek ma igazán,
akik értékelik – kivételes rajztudása mellett – a helyi ízeket, a kozákok kucsmájától az
arisztokrata szokások megjelenítéséig. Zichy beutazta fél Európát (hol a cári udvarral,
hol független művészként), szolgálta II. és III. Sándort is, akik tenyerükön
hordozták, értékelték szellemes rajzstílusát, műveltségét. Második hazájaként
tekintett Oroszországra, ahol – kivételes kegyként – azt is megengedték neki, hogy
díszmagyarban jelenjen meg a legfényesebb cári ünnepségeken.

Lándor Tivadar regényes életrajzában megírta, hogyan vívta ki Zichy kiváló
rajztudásával az öreg cár figyelmét:
„A czár jött nagy, fényes kísérettel, azzal a pompával, ami megszokott volt I.
Miklós idejében s egyenesen Zichy felé tartott, hozzálépett s néhány szót szólt
francziául, hogy mennyire örül a látásán. A czárné is meghajtotta fejét (éppen
miséről jöttek) s a többi előkelőség is, mint szíves udvariassággal környékezte.
»Egyszerre csak rám néz – mondja Zichy – az ő kedves hunczut mosolyával, ami kissé
gúnyos volt, de mindig ott játszadozott ajkai körül s így szól:«
– Láttam már egy rajzát, Zichy. Az öreg generálist.
Zichy mélyen elpirult. (…) Most aztán közölte vele a czár óhaját, hogy amíg
Gacsinán tartózkodik, még három napig, rajzoljon amit akar.
– Da haben Sie Ihre Welt – mondta és rámutatott a fényes udvarra maga
körül.
A czár felhívása formaszerinti megrendelés volt, olyan, melytől Zichynek nemcsak
jobbléte, de egész jövendő boldogulása is függött. (…) Megfigyelte, ami körülötte
történt, hogy ebből állítsa össze magának a krónikát. A három nap mikor elmúlt,
jöttek sorra az udvari dámák meg az urak (…), Zichy azonban a kérdezősködésre azt
felelte:
»Még semmit se csináltam.«
Amire a kissé türelmetlen czárné kimondotta a szentencziát:
– Nous avons eu du malheur avec nos artistes! – Nagyon nem volt megelégedve.
Zichy azonban otthon megcsinálta azt, amit látott, az ő geniális készségével; a
mozgalmas képekbe humort öntött, sőt némi kis árnyalatát a karrikirozásnak. (…)
A czár felségesen mulatott ezeken a »gacsinai krónikákon«. (…) A czár most
valósággal beleszeretett a mesterbe.

A KAUKÁZUS VONZÁSÁBAN
Az orosz környezetben élő, romantikus témák iránt érzékeny Zichy Mihályt ugyanúgy
megérintette a Kaukázus izgalmas és regényes világa, ahogy az orosz költőket és
írókat, Lermontovtól Tolsztojig. Az 1850-es években a krími háború idején
megpróbált odautazni, de a hatóságok elutasították kérelmét. Nem csüggedt, a
széles körben elterjedt orosz grafikákra támaszkodva készítette el Kaukázusi
jelenetek című litográfiai sorozatát: vad csaták, egzotikus kosztümök, útonállók,
szőrös kucsmák, hosszú csövű puskák. Zichy próbálta elérni a legtöbb forrást,
nemcsak Lermontov kaukázusi írásait ismerte, de az ott készült rajzait is. 1859-ben
II. Sándor kinevezte udvari festőnek. Ettől kezdve követte a cári családot
utazásaira és vadászataira, megörökítve a fontos eseményeket. Bár Zichy 1874-ben
Párizsba települt át, nem tudott ellenállni Oroszország varázsának, és 1881-ben
már ismét a Kaukázusban találjuk, amint Lermontovot és Gogolt illusztrál, illetve a
grúz nemzeti eposzt, Sota Rusztaveli Tigrisbőrös lovag című művét.

Kars a 19. században
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149 Kokas Ignác (1926-2009)
n

Zöld kép (Elsüllyedt város), 2009
Green Picture, 2009
119x170 cm
Akril, farost | Akrylic paint on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kokas
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 475 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 13 114 - 19 672 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Kokas Ignác gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Gelencsér Rothman Éva, Műcsarnok,
Budapest, 2006
- Rózsa Gyula: Kokas Ignác.
Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, 2006
- Tandori Dezső: Öröklátvány és pillanat.
Kokas Ignác hetvenöt éves. In.: Népszabadság,
2001. március 3.
- Csorba Géza: Ginza világa – egy mítosz születése,
Műcsarnok, 1980
- Rózsa Gyula: Kokas Ignác, Corvina, Budapest, 1978

A VÁLI DOMOK TWOMBLYJA

PUSZTAI TASIZMUS

ABSZOLÚT FESTŐISÉG

A magyar művészetpolitika mind a második világháború
előtt, mind a második világháború után a figurális-realista
piktúra mellett állt ki. A 40-es évek végén a párizsi
nonfiguratív festészet a lírai absztrakció, a foltokból
építkező tasizmus és az általános formátlanságra
utaló informel stíluskategóriája között virágzott. Ha
mindehhez hozzávesszük az 50-es években diadalra jutó
amerikai absztrakt expresszionizmust, akkor látjuk a
nonfiguratív képzőművészetnek egy olyan markáns
jelenségcsoportját, amely – a szovjet szocreál igája alá
került – magyar művészettörténetből szinte teljesen
kimaradt. A 60-as évekbeli geometrikus tendenciák már
közvetlen követőkre leltek a magyar neo-avantgárd
képviselői között, de az expresszív, informel absztrakció
csak pár hazai festő életművét határozta meg. Közülük is a
legismertebb Kokas Ignácé, aki számos későbbi
legendás kortárs festőnek lett mestere a Képzőművészeti Főiskolán, El Kazovszkijtól kezdve Fehér Lászlóig.
Kokas nagyszabású életműve még mindig a 70-es évekbeli
sikerek foglya, pedig lehetne Cy Twombly, Antoni Tàpies
vagy Alberto Burri társaságában is emlegetni.

A Bernáth Aurél finom kulturáltságú festői realizmusától
elinduló Kokasnak hosszú utat kellett bejárnia, míg
kialakíthatta a Kádár-kori Magyarország egyik hiteles,
a nyugati hatások helyett a rusztikus helyi miliőből
táplálkozó, szürreális absztrakt stílusát. Elhagyom a falut
– mondta Kokas 1968-as óriás táblája, a gyomnövények
mérges zöldjébe fojtott nonfiguratív kerítéslécek között.
Bár ekkor szerepelt nagy sikerrel a Velencei
Biennálén, a falut valójában nem is hagyta el:
a békalencsék, a burjánzó sás, a mohos malomkövek és az
őszi rozsdabarnák mindvégig meghatározták művészetét.
Ezek a színek jellemzik egyik utolsó nagyszabású művét, az
Elsüllyedt várost is. Kokas minden tavasszal kivonult a
természetbe, a képei által hallhatatlanná tett Ginza- és
Szent György-pusztára, vagy a váli domboldalakra. A
természeti látvány egy-egy részlete ki is tapogatható az
expresszív vonások, széles ecsetes elkenések és csurgatások festői gesztusrendszerében.

Világoskékből mohazöldbe átúszó akváriumi világ, a lágy
és dallamos, széles ecsetnyomok alól kiszakadó expresszív
hegycsúccsal, növényezettel és barnás megfolyással.
Az elsüllyedt Atlantisz árnyéka a pusztai zsombékok
között. Ahogy Tandori Dezső írta az előzetes koncepciókat feloldó, Kokas-féle abszolút festőiségről: „Magasságokat és mélységeket kutat a szem Kokas utolsó hosszú
évtizedeinek képein, holott csalókaság sehol. Testek és
fejek, égitestek és rakétahegyek, vaskalapok és tetők
alig-alakzatai válnak öröklátvánnyá, többé, mint önmaguk.
Ó, természetes, hogy amorf-szürrealistának is jellemezhető
ez a festészet. De ecsetvonás-domináns taoizmusnak
csakígy. Absztrakt valóságjelűnek szintén. S hogy miért?
Mert abszolút festőiség! Messze maga mögött hagyja
az előzetes koncepciókat.”

150 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
n

Centrikus és parallel, 1977
Central and Parallel, 1977
32x27,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gyarmathy 977
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 246 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 459 EUR	
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Wehinger-gyűjtemény, Németország
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Wehinger-gyűjtemény, Stuttgart, 2006. jan. 20-márc. 10
- Gyarmathy Tihamér képei a Wehinger-gyűjteményben, Kieselbach Galéria,
2008. július 14-31.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Wehinger-gyűjtemény, Stuttgart, 2006. 28. oldal
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151 Ámos Imre (1907-1944)
n

Szentendrei önarckép angyalokkal és órával, 1939
Self-Portrait with Angels and Clock, 1939
59x51,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ámos 1939
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 21 311 EUR	
Becsérték: 7 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 24 590 - 31 147 EUR	

ÁLDÁS VAGY ÁTOK
Magas galléros reneszánsz tunikába bújt, angyalarcú fiú
foglalja el a képtér domináns felét. Apródfrizuráját
festőkalap koronázza, fejét hátrabillenti. Ahogy
feleségének, Anna Margitnak írta a művész egy levelében:
„a figuráim félrefordított feje mind mélyen szomorú,
mint a zsidó sors”. Ámos, a „magyar Chagall” saját
önarcképébe vetítette bele a sok ezer éves múlt minden
megpróbáltatását, és persze saját személyes drámáját: az
egyik műteremből a másikba menekülést a háborúba
rohanó Európa közepén. „Ősi népek bús ivadéka / Átkokat
hordozok és áldást cipelek” – írta egyik legszebb versében.
A fejfedőjére telepedett vörös ördög és kék angyal még
reményt hordoz, a Jó és Rossz között választás lehetőségét, az áldást és az átkot. 1939-ben járunk.
AZ APOKALIPSZIS PRÓFÉTÁJA
Miután egyetlen lelki társával, Anna Margittal
meglátogatta Chagallt műtermében és mélyet
szippantott a francia izmusok szabad levegőjéből, 1938 és
1939 között Ámos vásznain egyre inkább egymásba folyt a
reális és a képzeletbeli. A zsidó törvények bevezetése sötét
sorsot vetített a múltat és a jövőt megszállottan kémlelő
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festő elé. Az első bécsi döntés után – apokaliptikus
prófétaként – már közeledni látta a háborús veszedelmet:
„Nagy a lelkesedés az egész országban. Most vonulnak be
a katonáink a csehektől visszaszerzett városokba. Szörnyű
napokat éltünk át az elmúlt hetekben. Egy hajszálon
függött, hogy vérbe boruljon a világ.”
SÖTÉT IDŐK
Aprócska Rákóczi úti műtermükből kidobták őket. „Ma,
amikor minden az erőszak elvén áll (…), igazán nem lehet
rossz néven venni, ha egy zsidó festőtől elveszi egyetlen
birodalmát, a nehezen megtartott munkahelyét egy nem
zsidó hivatalnok” – vet számot nem kevés öniróniával
1939 tavaszán másodrendű állampolgári létével. Nyáron
kiköltöztek Anna Margittal Szentendrére, ahol egy időre
otthonra leltek. „Gyönyörű kis városka, tele készen
megkomponált témákkal, öreg, szűk utcácskák, régi
kapualjak, egy gyönyörű elhagyatott, romladozó templom,
valami furcsa légkörrel telítik ezt a helyet. Estefelé
valószínűtlenül kékes-lilás hegyek, és rendkívülien szép
holdas esték, amikor a hold vakítóan foszforeszkál az
ócska templomfalakon. Itteni munkáim mind valami
misztikus telítődöttséget kapnak” – írta naplójába
1939 nyarán.

MITIKUS IDŐ
A most vizsgált önarckép bal felső sarkában minden
bizonnyal a hold által megvilágított egyik szentendrei
templomot láthatjuk. A festő feje által félig kitakart
tárgyat pedig csak azért tudjuk magabiztosan azonosítani,
mert jól ismerjük Ámos más képeiről (pl. Angyal mankóval,
1943, Ferenczy Múzeum). Ez az a kakukkos óra, amelynek
háza, az oromzatát díszítő két íves záródású kőtábla miatt
egy miniatűr zsinagógává lényegül át. A felfelé álló
mutatók az apokaliptikus időt mutatják, a messiás
eljövetelének mitikus idősíkját. A zsidó és a keresztény
templom előtt az aggódó arcú festő siet a bizonytalan
jövő felé, miközben feje felett egy angyal és az ördög
csatázik, megszabva saját sorsát és a történelem menetét.
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152 Rudnay Gyula (1878-1957)

153 Agricola Lídia (1914-1994)

Bábonyi utca
Street in Bábony

Nagybányai tájkép
Nagybánya Landscape

50,5x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rudnay Gy

97x108 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Agricola 1946

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 459 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 656 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 623 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 951 - 4 262 EUR	

n

n

Művészeti tanulmányait 1929-1932 között a nagybányai szabad
festőiskolában kezdte Krizsán János és Mikola András irányításával.
1932-től Ziffer Sándor korrigálta. 1935-ben művészeti diplomát
szerzett a Bukaresti Szépművészeti Akadémián. Erősen kötődött
szülővárosához, itt alkotott egész életében. Évekig tanított a helyi
művészeti középiskolában. 1954-ben munkásságát Román Állami
Díjjal ismerték el. 1933-tól kiállító művész.
Az erdélyi művészek 1939-es budapesti bemutatója után a magyar
államtól tanulmányi ösztöndíjat kapott. 1950-ben Moszkvában,
1953-ban Berlinben állított ki. Alkotásai szerepeltek az 1954-es
Velencei Biennálén.
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154 Komáromi Katz Endre (1880-1969)
n

A vitorlás
The Sailing Boat
117x160 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Komáromi Katz
Jelezve balra lent | Signed lower left: Komáromi Katz
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon címkéje, 841. sz/1926
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 11 147 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 13 114 - 21 311 EUR	
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155 A Tóth Sándor (1904-1980)

156 Balázs János (1905-1977)

Győr, 1969
Győr, 1969

Mesekert
Fairy-Tale Garden

64x42 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: A Tóth S 1969 Győr

44,5x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balázs János

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 984 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 1 967 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 245 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 623 EUR	

n
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Szőnyi István
Vihar utáni fények a Duna felett
328
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157 Szőnyi István (1894-1960)
n

Vihar utáni fények a Duna felett, 1920-as évek második fele
Lights above the Danube after Storm, late 1920s
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil, on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 39 344 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 49 180 - 81 967 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919-1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2004, 575. sz.
IRODALOM | bibliography
- Köpöczi Rózsa: Szőnyi István.
Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009
- Végvári Lajos: Szőnyi István – Bernáth Aurél.
Well-Press, Miskolc, 2003

ISTEN A TÁJBAN
A kép a derékszögben megtörő Duna – Szőnyi által sok
más remekművön is megörökített – „könyökét” ábrázolja.
Délutáni vihar után vagyunk, a szél által elkergetett
esőfelhők sötétkék csíkokat húznak a rozsdabarna és a
sárga különböző tónusaiban felragyogó, napsütötte
égboltra. A földre leáradó fényözön a metafizikus
békességről ad hírt. Tudjuk jól, hogy Szőnyiben megvolt
az ehhez szükséges lelki figyelem, ahogy lányának írta idős
korában a Kodály köröndön álló platánfáról: „Ahányszor
arra megyek, megnézem. Szép az, ha kopár, szép az, ha
lombos, szép az, ha hullatja a levelét, s gyönyörű, ha
bontja a rügyeit. Ezt a fát addig néztem, míg
megtaláltam magamnak az Istent.” Ez a metafizikus
természetélmény érhető tetten a most kalapács alá kerülő
festményen is.
AZ ÉLETMŰ ARCHIMÉDESZI PONTJA

A DUNAKANYAR MÍTOSZA
Egy tévedhetetlen szemű, a természettel és az égiekkel
bizalmas viszonyban lévő festő – Szőnyi István – kellett
ahhoz, hogy felfedezzük a Dunakanyar szépségeit, sőt
a hely mítoszát. Ahogy a festő közeli barátja, Végvári Lajos
érzékletesen megfogalmazta: „Ha csak annyi volna a
mondanivalónk Zebegényről, hogy a Dunakanyar egyik
legszebb pontján fekszik, olyan sajátos földrajzi és légköri
viszonyai vannak a síkság és a hegyvidék találkozása
folytán, melyek leköthetik egy festő érdeklődését, s
ennélfogva Szőnyi itt a fény és a megvilágítás iránti
érdeklődését kielégíthette (…) – egyszóval, ha mondanivalónk csak ennyi volna, akkor nem is kellene Zebegénnyel
foglalkozni. Szőnyinek Zebegény többet, mást jelentett,
mint érdekes, folyton inspiráló atmoszférikus hatásokat.
(…) Évek folyamán a megfigyelésekből adódó ismereteken
túl a meditáció, az elmélyülés és a világ iránti befogadó
alázat segítségével Szőnyi azt találta Zebegényben, ami
csak egészen kivételes művészeknek jut osztályrészül:
megtalálta a mítoszt.”

Szőnyi pályakezdése után egyből nemzedéke, vagyis az
első világháború kataklizmája után az árkádiai békességek
kereső neoklasszicista nemzedék vezéralakjává vált.
Aszketikus, lényegkereső lelki alkatához nem illett a kor
patetikus nyelvezete, szerencséjére felesége, Bartóky
Melinda révén eljutott Zebegénybe, ahol a Bartóky
család nyaralójában rendezkedhetett be. Szőnyi itt
megtalálhatta saját Nagybányáját és Árkádiáját.
Előbb a breugheli ihletésű helybeliek nyűgözték le, majd
rányílt a szeme a Dunakanyar pazar látványára. A most
vizsgált kép Szőnyi életművének archimédeszi
pontja: az a pillanat, amikor a vérbő, expresszív örökséget
hordozó, gomolygó piktúra megállapodik, klasszicizálódik,
megnemesedik. Még nem oldódik fel a tempera
sejtelmesen elomló, sárgás-fehér vattatakarójában (ahogy
azt a ‚30-as évek dereka után festett képeken látjuk), de
már karakteresen lírai és metafizikus. Egy festői
„hegytető”, ahonnan letekintve egyaránt érthető a vérbő,
fiatal alkotó és az átszellemült, öreg mester.

Szőnyi István: Ponte Cestio, magántulajdon
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158 Gyémánt László (1935-)

159 Glatz Oszkár (1872-1958)

Fiatal lány aktja
Young Girl

Ünneplőben
Young Woman in Folks Costume

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil, on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gyémánt

80x64 cm
Olaj, vászon | Oil, on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Glatz 1935

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 721 EUR	
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 246 - 1 639 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 459 - 3 278 EUR	

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Mednyánszky terem, 1987
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160 Vörös Géza (1897-1957)
n

Vadászcsendélet, 1933
Still-Life, 1933
100x120 cm
Olaj, vászon | Oil, on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vörös Géza 33
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 180 EUR	
Becsérték: 3 600 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 11 803 - 15 738 EUR	
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161 Orbán Dezső (győr 1884-1987 sydney)

162 Vaszary János (1867-1939)

Parkrészlet szökőkúttal
Park with Fountain

Vitorlás a Szigligeti-öbölben
Sailing Boat at Lake Balaton

40,5x52 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Orbán

30x44 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J.

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 245 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 443 - 1 967 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 902 - 9 180 EUR	

n
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163 batthyány gyula (1887-1959)
n

Németalföld aranykora
Golden Age of the Netherlands

14.

87x61 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
13.

Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 13 115 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 26 230 EUR	

10.
11.

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula,
Budapest-Győr, 2015. 210. o.

12.

8.

9.

1. Bartholomeus van der Helst: Gerard Bricker arcképe
2. Rembrandt: Önarckép
3. Gerard Terborch: Atyai intelem
4. Peter Paul Rubens: A művész fiai, Albert és Nicholas (részlet)
5. Peter Paul Rubens: A művész, és első felesége, Isabella Brant
a Honeysuckle Bower-ben (részlet)
6. Rembrandt: Dr. Tulp anatómiája (részlet)
7. Rembrandt: Éjjeli őrjárat (részlet)
8. Cornelis Maartenszoon Tromp, flottaadmirális
9. Michiel de Ruyter, tengernagy

3.

7.

10. Johan de Witt, főminiszter
4.

11. Fernando Álvarez de Toledo, Alba III. hercege
12. II. Fülöp spanyol király

1.

5.

13. I. Vilmos orániai herceg

1.

2.

7.
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8.
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2.

14. Habsburg Margit pármai hercegné

4.

9.

10.

5.

11.

6.

12.

13.

14.
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164 XVIII. századi festő G. Verbgen jelzéssel

165 Telepy Károly (1828-1906)

Vízparton
By the Water

Romantikus táj várrommal, 1891
Romantic Landscape with Ruins, 1891

30x38,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: G Verbgen

18x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Telepy K 891

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 918 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 246 EUR	
Becsérték: 460 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 508 - 1 967 EUR	

n
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Csernus Tibor
Nagy őszi csendélet

342
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166 Csernus Tibor (1927-2007)
n

Nagy őszi csendélet, 1983
Big Autumn Still-Life, 1983
122x170 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on reverse: Csernus 1983
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 590 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 26 000 000 Ft
Estimated price: 39 344 - 85 245 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Csernus Tibor. Szerk.: Beke László. Helikon, 2000, 48 sz.
IRODALOM | bibliography
- Sinkovits Péter: Csernus Tibor. Hungart, 2009.
- Csernus Tibor festőművész retrospektív kiállítása.
Szerk.: Fertőszögi Péter–Apró Bernadett, Kogart, 2006.
- Csernus Tibor. Szerk.: Beke László. Helikon, 2000.

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

ÉLŐ TERMÉSZET

TERMÉSZETELVŰEK RENESZÁNSZA

A régiek a „natura morte”, azaz „halott természet” latin
kifejezéssel illették a csendéleteket, utalva az elhervadó
virágok és a kiterített vadászzsákmányok mulandóságára.
Míg a klasszikus műfaj tényleg az e világi hívságokra hívta
fel a figyelmet, hol őszinte, hol álszent moralizálással, a
kortárs Csernus csak kikacsint a régi mesterekre, eltanulva
tőlük a mélységek és árnyak pazar szépségét, de a halott
természet útján már nem követve őket. A Caravaggiót
idéző dráma fényhatások ellenére élénk jelenetet látunk: a
hamvas szilvák keresetlen egyszerűséggel gurulnak szét az
absztrakt gesztusok szabadságával elengedett növények
társaságában, miközben egy fekete és egy fehér házinyúl
szimatol és keresgél a talajon. Már jóllakottan – elnézve az
előtérben szétdobált mogyorókat és törött diókat.
Csernus rá jellemző merészséggel egyensúlyoz a
modern fényképezőgépes és a 17. századi
caravaggieszk látásmód között.

„Ma is természetelvű festészetet művelek – mondta
Kis Tibornak híres 1996-os interjújában –, s ez alighanem
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így lesz ezután is. Sok rokon törekvéssel találkozom
egyébként a világban. Szeretem például azokat a festőket,
akikkel pár évvel ezelőtt Washingtonban együtt
állítottam ki, mindenekelőtt David Hockneyt és Lopez
Garciát. Úgy látom, a tradicionális ábrázoló festészet még
messze nem merítette ki lehetőségeit, komoly megújulási
és értékteremtő távlatok előtt áll, s a jelek szerint a
közönségigény is növekszik iránta.” A most kalapács alá
kerülő csendélet nemcsak az életmű egyik kiemelkedő kvalitású alkotása, de a klasszikus művészet örök
érvényességének bizonyítéka is.
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167 Hatvany Ferenc (1881-1958)

168 Vass Elemér (1887-1957)

Műtermi csendélet az ősz gyümölcseivel
Studio Still-Life with Autumn Fruits

Virágcsendélet kék vázában, 1933
Still-Life of Flowers in a Blue Vase, 1933

53x68 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hatvany

74x60 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E 1933

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 524 EUR	
Becsérték: 220 000 - 360 000 Ft
Estimated price: 721 - 1 180 EUR	

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 984 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 2 295 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor az Englander-gyűjteményben

(Egyesült Államok)
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▲

Martinszky János: Absztrakt kompozició, 1940 körül a 166. tétel másik oldalán

169 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
n

▲ ▲ 170 Martinszky János (1909-1949)
n

Ellentétes mozgásrendszer, 1945
Opposite Motion System, 1945

Téglakészítők
Workers

47x68 cm
Vegyes technika, karton | Mixed technique on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gyarmathy 945

85x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kétoldalas | Double sided

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 049 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 1 967 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Wehinger-gyűjtemény, Németország

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 967 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 951 - 4 590 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Wehinger-gyűjtemény, Stuttgart, 2006. jan. 20-márc. 10
- Gyarmathy Tihamér képei a Wehinger-gyűjteményben,
Kieselbach Galéria, 2008. július 14-31.
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REPRODUKÁLVA | reproduced
- Wehinger-gyűjtemény, Stuttgart, 2006. 20. oldal
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Gulácsy Lajos
Oliver megkéri Olivia kezét
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171 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Oliver megkéri Olivia kezét, 1910 körül
Oliver Proposes Olivia, c. 1910
59x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 52 459 EUR	
Becsérték: 19 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 62 295 - 81 967 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festő.
Budapest, 1922.
- Eisler Mihály József: Gulácsy Lajos.
In: Magyar Művészet, 1933. 65-70.
- Gerevich József-Ungvári Gábor: Gulácsy Lajos
személyiségének vázlata. In: Valóság, 1977/9. 86-96.
- Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Budapest, 1979.
- Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 1983.
- Gulácsy Lajos: A virágünnep vége. Budapest, 1989.

Gulácsy Lajos: Kalapos önarckép,
1908 körül, Magyar Nemzeti
Galéria

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

A rokokó ruhás, bordó selyemkabátján fodros zsabót viselő fiatalember
feszengve ül a rizsporos parókája alól szigorúan figyelő öregúr vizslató
pillantásának kereszttüzében. Balra, szinte alig láthatóan sejtelmes nőalak
tűnik fel, a testét borító zöld kosztüm leomló ráncait halványan világítja
meg a nyitott ablakon beáradó napfény. Gáláns, titokzatos jelenet,
amelynek feloldására aligha lenne esély, ha nem ismernénk a festmény
közgyűjteményben őrzött párdarabját. A Herman Ottó Múzeum hasonló
méretű, s csaknem azonos kompozíciójú Gulácsy-képe – a rajta olvasható
felirat szerint – egy lánykérés döntő pillanatát ábrázolja: Olivér
megkéri Olíviát. A festő 1922-es gyűjteményes tárlatán is bemutatott kép
és most felbukkant változata a népszerű brit író, Oliver Goldsmith nagy
sikerű regényének, A wakefieldi lelkésznek egyik jelenetét dolgozza fel.
Gulácsy Lajos monográfusa, Szíj Béla a következő szavakkal elemezte a
múzeumban őrzött festmény erényeit: „A leánykérés áhítatos pillanata
határozza meg elsősorban a mondanivalót, de a rokokó élmény mellett a
biedermeier világából is megsejtünk valamit, és ez is Gulácsy sajátos
meglátását mutatja.
A szemközti ablakon beáradó napsugarak szinte bearanyozzák a szereplőket, az ablakon túl pedig a fényben úszó városképi részlet és a ragyogó
égbolt, mint a szabad messzeség tűnik föl. A XVIII. századi velencei
mesterek képein is megtaláljuk a háttérnek ezt a felragyogó megoldását, és
különösen megtaláljuk ott az előzményeit annak a finom aranysárgás és
olajzöld árnyalatokban dúskáló meleg barna tónusnak, amely a
képmező egészét átjárja.

Gulácsy Lajos: Olivér megkéri Oliviát, 1909 körül,
Hermann Ottó Múzeum, Miskolc
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Gulácsi Lajos: Cogito ergo sum, 1903,
magántulajdon

Honnan támadhatott Gulácsy képzeletében maga a téma és a főhős nevének, Olivier-nek
megválasztása? Goldsmith Olivier-t, A wakefieldi lelkész című regény kalandos és hányattatott életű szerzőjét kedvelt írói között említették már előző méltatói is. Bizonyára
megragadta érdeklődését az említett mű naivul idilli, szentimentális története, sok
túlrajzolt részlete, amelyekben a valós helyzeteket is mintha folytonosan saját paródiájuk
kísérné. Közben egy rokonszenves leánynak, Olíviának sorsa úgy alakul, hogy ő is és atyja is,
a wakefieldi lelkész, a leánykérés meghitt pillanatait várja. Gulácsy most sem illusztrál,
hanem élményeit (ez esetben valószínű, hogy az irodalmi élményt) művészi lelkületének
legegyénibb sajátságai szerint újraköltötte.”
A wakefieldi lelkész szinte megjelenése pillanatától kezdve festmények és sokszorosított
grafikák sorát ihlette. Gulácsy minden bizonnyal találkozhatott a regénynek egy illusztrált
példányával, amely előképül szolgálhatott számára. A téma két, csaknem azonos
kompozícióban való megfestésére magyarázatul kínálkozik Lehel Ferenc 1922-es
Gulácsy-monográfiájának alábbi passzusa: „Lajoska határtalanul csüngött képein.
Kedvenc festményeinek oly magas árakat szabott, hogy megmaradjanak neki. (...) Ha
mégis megvett valaki belőlük egyet, azt titokban lemásolta és a duplumot adta át a
vevőnek. Ilymódon némely képe csekély eltéréssel két, sőt több példányban van magánkézben.”
A most felbukkant festmény jól illusztrálja Gulácsy jellegzetes témaválasztásának, szín- és
formaalakításának minden jellegzetes vonását: redukált, szűk regiszterben mozgó kolorit,
lebegő formák, furcsa, zavarba ejtő perspektivikus megoldások, hol vaskosan festett, hol
szinte áttetsző, transzparens képi részletek jelennek meg rajta. Amit sokan
ügyetlenségnek vélnek alkotásaiban, a pontatlan anatómia és a formaképzés
következetlensége, valójában tudatosan választott módszerének egyenes
következményei. Az esetlegesség, kiforratlanság látszatát keltheti az is, hogy a kép
felületén egyszerre van jelen az aprólékos rajz és az impulzív, széles ecsetkezelés, a
lazúrosan könnyű és a zsírosan, vastagon felhordott festék. Gulácsy saját szavai adnak
magyarázatot minderre: „a kép egyes részei kidolgozatlanok maradnak, torzítanak, esetleg rajzhibásoknak látszanak… ez nemhogy hibája, hanem legnagyobb
értéke a képnek, erre a hatásfokozásra már bizonyos mértékben rájött Giotto és
Giorgione is, akik már szándékosan bizonyos hanyagságot is megengedtek
festményeiken maguknak.”
Ezek a tudatosan használt eszközök segítették Gulácsyt abban, hogy elemelkedjen a látvány
gúzsba kötő konkrétumától és az álom transzcendens szféráján keresztül kitágítsa az
ábrázolás, a műalkotás dimenzióit.
Molnos Péter
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172 Tornai Gyula (1861-1928)
n

Szárnyakkal diszített ajtajú szekrény keleti motivumokkal
( „Az ópiumvilág” kapuja)
Cabinet with Orinetal Motifs (The gate of
the „Opium World”)
198x138,5x47,5 cm
Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 3 114 EUR	
Becsérték: 1 100 000 - 1 700 000 Ft
Estimated price: 3 607 - 5 574 EUR	

ÖSSZMŰVÉSZET A SZÁZADFORDULÓN

A FANTÁZIA TÁJAIN

A TUDATALATTI AJTAJA

A műfajokon átívelő összművészeti alkotásfilozófia
(Gesamtkunstwerk) annyira áthatotta a századforduló
modern művészeinek lelkét, hogy a festmények sem álltak
meg a vásznak széleinél, a motívumok tovább kígyóztak a
kereten, sőt, a gondos kiállítás-enteriőröknek köszönhetően, a képek terei folytatódtak a falakon is. Nemcsak a bécsi
Wiener Werkstätte tökéletesre komponált kiállításfotói
tanúskodnak erről, hanem a Rippl-Rónai által megálmodott és megtervezett Andrássy-ebédlő pazar belső tere
is. Kevesen tudják, hogy a századforduló neves orientalista festője, Tornai Gyula is készített bútorokat,
áthatva a szecesszió és az Arts&Crafts szellemiségétől. Az
angolszász világ hamar fel is fedezte magának: a neves
amerikai bútorkereskedő, „a Reagan-éra Nagy Gatsby”-je,
Roberto Polo valósággal vadászott megmaradt
iparművészeti alkotásaira és tizenöt évvel ezelőtti mind
külföldre vitte őket. Ma igazi ritkaságszámba megy, ha
előkerül itthon egy Tornai-féle szekrény, de mielőtt a
magyar szakemberek felkapnák a fejüket, máris elhagyja
az országot. Tornai abba a pár magyar művész alkotta
klubba tartozik, akinek alkotásait csak külföldön értik és
értékelik, itthon nem.

Tornai Gyula életműve annak ellenére alig feldolgozott,
hogy korának egyik legsikeresebb és legvagyonosabb
magyar művésze volt. (Bútorait is csak a művész
magángyűjteményben fennmaradt vázlatrajzai alapján
tudjuk beazonosítani.) Orientalista témáit már akkor is
inkább a nyugat-európai műértők értékelték.
A friss inspirációk nyomában utazó Tornai messze túljutott
a századvég divatos orientalista célországain, Marokkón,
Egyiptomon vagy a Közel-Keleten. Ázsiai vándorlásai során
nemcsak ihletett gyűjtött, hanem szőnyegeket, dísztárgyakat és szobrokat is. Az iparművészet által mélyen
megérintett Tornai izgalmas saját kereteket tervezett
festményeihez, amelyeket a kor egyik legjobb műbútorasztalosa (és faszobrásza), Hajts Jakab faragott ki a
számára. Hajts kivitelezte Tornai 1910-es évekbeli,
úriszobába való luxusszekrényeit is, amelyek alkotói
fantáziájának egyedülálló kivetülései.

„A látható természet látható ura (az emberről beszélek) a
gyógyszerészet, az erjesztett italok révén akart tehát
mennyországot teremteni, hasonlóan ahhoz az eszelőshöz,
aki vászonra festett és tartóvázra erősített díszletekkel
próbálja helyettesíteni a valódi bútorokat és az igazi
kerteket” – írta Baudelaire a Mesterséges mennyországok
című klasszikus szövegében, amelyen keresztül európai
entellektüelek nemzedékei ismerkedtek meg az ópiátok
különös hatásaival. Tornai nemcsak a könyvekből tanult a
tudattágító hatású bódító szerekről. A most előkerült
szekrény fából faragott, burjánzó mákvirágjainak
(pipacs) dús levelei ezoterikus birodalomba repítenek.
Az art decóval, illetve a késő szecesszióval érintkező, de
sajátos törzsi-ázsiai hatásokat magába szívó motívumok
egy különleges művészi univerzum enteriőrbe való
kivetülései. A maszkszerű figura által őrzött kapu a
tudatalattira és a keleti misztikára nyílik – csak a
beavatottak számára.
Horányi Éva

Tornai Gyula által tervezett szekrény, külföldi magángyűjtemény
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173 Tagyosi Rátz Péter (1879-1945)
n

Napsütötte nagybányai kertrészlet a Keresztheggyel
Sunlit Garden in Nagybánya with the Kereszthegy
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tagyosi R P
Hátoldalon címke | Reverse: 1918 170. szám
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 524 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 836 - 16 393 EUR
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174 Berkes Antal (1874-1938)

175 Pólya Tibor (1886-1937)

Esti fények eső után a boulevard-on
Evening Lights After Rain on the Boulevard

Mutatványosok a szolnoki vásárban
Actors in the Szolnok Market

56x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes A

80x68 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya Tibor

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 524 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 2 951 - 4 590 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 950 - 4 590 EUR	

n
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Csiszár Róbert: Pólya Tibor,
Szolnok, 2017
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176 Nagy károly (szerep 1903-1978 budapest)

177 Scheiber Hugó (1873-1950)

Modern idők, 1963
Modern Times, 1963

Barátnők, 1930-as évek
Friends, 1930s

35,5x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy 63

65x47 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Scheiber

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 524 EUR	
Becsérték: 260 000 - 560 000 Ft
Estimated price: 852 - 1 836 EUR	

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 524 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 9 836 - 18 032 EUR	

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Scheiber Hugó - Festészet a jazz ritmusában,
Budapest, 2014. 392. oldal
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178 Conrád Gyula (1877-1959)

179 Csók István (1865-1961)

Teadélután, 1913
Afternoon Tea, 1913

Kilátás a rózsák közül
View Between the Roses

61,5x48 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Conrad Gyula 1913

27x32 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 983 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 246 - 7 213 EUR	

n
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180 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Szent Család, 1910
The Holy Family, 1910
78x98 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 1 3114 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 24 590 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Szőke György irodalomtörténész tulajdonában,
korábban dr. Szőke Sándorné dr. Abramovits Irén, előtte
Bánócziné Balogh Vilma, illetve Dr. Kelet Kálmán
tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2015: Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos
1880–1955, Ferenczy Múzeum–Művészet Malom,
Szentendre
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos 1880–1955.
Szerk.: Dr. Basics Beatrix–Dr. Dománszky Gabriella,
Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2015, kat. 14.
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KLASSZIKUSOK NYOMÁBAN
Hiába tűnik úgy, mintha a magyar vadak csak a sosem látott avantgárd formákat
keresték volna Párisban.
A Matisse körül kibomló fauve kör számára is fontos volt a Louvre látogatása és a
klasszikusok tanulmányozása. Jó pár kreatív másolatot ismerünk a fauve
mesterektől, ahogy saját modern stílusukon szűrték át a klasszikus remekműveket,
például Derain az akkor még Ghirlandaio műveként számon tartott Keresztvitelről
festett saját változata vagy Matisse átértelmezése Chardin rájás csendéletéről.
Hasonló hazai példákat gyűjtött össze Passuth Krisztina a Magyar Vadak
katalógusban Czóbeltől, Márffytól vagy Bornemiszától. Ebbe a sorba illeszkedik
Perlrott nagyfokú szabadsággal átlényegített Szent Család-kompozíciója,
amelynek ihletője Lorenzo Lotto 1536–1537-re datált, a párizsi Louvre-ban őrzött
festménye (teljes címén: Szent Család Szent Erzsébettel, Zakariással és Keresztelő
Szent Jánossal). Perlrott legfrissebb katalógusa 1910-re datálja, arra az időszakra,
amikor több hasonló, modern, újraértelmező festményátiratot is készített.
Említhetjük Picassót is, aki a második világháború után sorra festette a nagy
mesterek remekműveinek (Poussin, Delacroix stb.) kreatív interpretációit.
A PESTI ÉRTELMISÉG KÖZÖTT
A festmény provenienciája egész pontosan felderíthető. A kép dr. Szőke Sándorné,
azaz dr. Abramovits Irén hagyatékából került elő. Keretének hátoldalán két felirat
olvasható: „Dr. Kelen tanár úr tulajdona”, illetve: „Bánócziné Balogh Vilma
tulajdona – 916”. Az említett Dr. Kelen tanár úr minden bizonnyal Kelen Bélát
(1870–1946) fedi, a neves orvost és egyetemi tanárt, a magyar radiológia egyik
úttörőjét. A kép másik ismert tulajdonosa a 20. század első felének sokoldalú
értelmiségi nőalakja, Balogh Vilma (1873–1944) volt. Az ő pályája színésznőként
indult, az 1910-es évektől kezdve elsődlegesen újságíróként és műfordítóként
tevékenykedett. József Attila legkorábbi támogatói közé tartozott, az általa
szerkesztett Kékmadár című folyóiratban jelent meg a költő Lázadó Krisztus című,
istengyalázás címén perbe fogott verse. Balogh Vilma első házasságából született
fiai közül az idősebb, Kovács Ákos az 1920–30-as évek fordulóján Bank utcai
lakásának nappalijában Kovács Szalon néven tartott fenn kortárs képzőművészeti
kiállítóhelyet. Öccse, Kovács György fogorvosnak tanult Bécsben, ahol József
Attilával is összebarátkozott. Kettejük baráti köréhez tartozott a szintén az osztrák
főváros orvosegyetemén tanuló Abramovits Irén (1900–1973). Az orvosnő
1934-ben feleségül ment a korszak egyik ismert, politikai pereket is vállaló pesti
ügyvédjéhez, Szőke Sándorhoz (1888–1945), aki rendszeresen ellátta az illegális
kommunista párt vezetőinek, tagjainak védelmét is. A fenti életrajzi adatok alapján
azt valószínűsíthetjük, hogy Perlrott műve Balogh Vilmától vagy egyik fiától került
a tudatos műgyűjtést nem folytató Szőke–Abramovits házaspárhoz.
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181 Lotz Károly (1833-1904)

182 Lotz Károly (1833-1904)

A nyár allegóriája
The Allegory of the Summer

Fiatal lány arany nyaklánccal
Young Girl with a Golden Necklace

97,5x128 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Restaurált | Restored

56x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K
Restaurált | Restored

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 278 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 934 - 5 901 EUR	

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 557 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 868 - 11 803 EUR	

n
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183 Pintér Éva (1932-1995)
n

Orgonánál (A zene világa)
Organ (The World of Music)
187x108 cm
Gobelin | Gobelin
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: PÉ
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 901 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 196 - 13 114 EUR

A most felfedezett Pintér Éva a jövő nagy ígéretei közé tartozik. A modern magyar textilművészet ünnepelt mesterasszonyánál,
Ferenczy Noéminál tanult. Hozzá hasonlóan ő is maga szőtte meg az általa tervezett kárpitokat, hűen a 19. század végén újjáéledt
tradicionális gyakorlathoz (Arts&Crafts, Gödöllői Művésztelep). Pintér Éva hiába végzett az ötvenes évek közepén az Iparművészeti
Főiskolán, szellemiségét nem a szocreál, hanem a Ferenczytől örökölt modern kárpitművészet határozta meg. Az 1960-as, 1970-es
években kibomló művészete a kor szabadabb, modernebb iparművészetével volt rokon. A most kalapács alá kerülő gobelinjén jól
látható, hogy miként absztrahálódik fenséges konstruktivista mintává az orgona felfelé törő, ívekből és csíkokból építkező síprendszere.

Händel Fesztivál a londoni Kristálypalotában,1857
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184 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Itáliai táj alakokkal
Italian Landscape with Figures
34,5x29 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulacsy
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Venezia
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 180 EUR	
Becsérték: 4 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 14 754 - 22 950 EUR	
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185 Kádár Béla (1877-1956)
n

Lányok csendélettel, 1931 körül
Girls with Still-Life, c. 1931
100x70 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 31 147 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 39 344 - 78 688 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Charles Rosner: Modern Painting in Hungary.
The Studio, London, 1932. jan.-jún. vol. 103. 325. oldal
- Gergely Mariann: Melankolikus utazás - Kádár Béla,
Budapest, 2002. 70. kép
IRODALOM | bibliography
- Charles Rosner: Modern Painting in Hungary. The Studio,
London, 1932. jan.-jún.
- Gergely Mariann: Melankolikus utazás.
Kádár Béla (1877-1956). Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2002.
- Gergely Mariann: Kádár Béla ismeretlen képei
üvegnegatívokon a Rónai Dénes-hagyatékban.
Art Magazin, 2004. /4. 44-49. old.

A londoni The Studio című művészeti folyóirat 1932-ben képekkel illusztrált több oldalas
angol nyelvű cikket közölt a modern magyar festészetről. Charles Rosner (Rosner Károly)
állította össze az elemző szöveget, és az ő válogatásában jelentek meg a reprodukciók.
Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Patkó, Károly és Molnár C. Pál művei mellett a szerző
Kádár Béla két alkotásával szemléltette a korszakra jellemző neoklasszicista irányzat
legszebb darabjait. A Muzsika címen reprodukált fekete-fehér kép eredetije azóta előkerült,
artisztikus színösszeállításának harmóniáját már megcsodálhattuk. A két leányt ábrázoló
másik Kádár-reprodukció azonban mindmáig csak az angol folyóiratban közölt fekete-fehér
illusztrációról volt ismert. Már a korabeli fényképfelvétel láttán, – amely nagy valószínűséggel a zseniális fotográfus Rónai Dénes professzionális munkájának köszönhetően
rendkívül árnyalt és pontos – érzékelhető, hogy kiemelkedő műről van szó. Most, amikor a
tempera kép a maga fizikai valójában tárul elénk még inkább érthető, hogy a korszak
magyar művészetét bemutató reprezentatív összeállításban miért éppen ezé a Kádár képé
volt az egyik főszerep.
A most felbukkant és aukcióra bocsátott alkotás valóban műremek, a festő adott
pályaszakaszának egyik kimagasló alkotása. Az egyiptomi reliefeket idéző ruhátlan
nőalakok időtlen szépsége zavarba ejtő. A lányok profilba forduló sziluett arcvonásai a
rejtőzködés gesztusával szemérmesek, ugyanakkor finoman leplezett meztelenségük
érzékiséget sugall. Egymáshoz simuló fizikai közelségük erotikus vágyról, a testi-lelki
összeforrottság szerelmi beteljesüléséről árulkodik. Az art deco korszak szexuális
felszabadultsága érhető itt tetten. A modern nő eszmélésének és önmegvalósító
küzdelmeinek az időszaka volt ez, a személyiség előretöréséé akár az előítéletek és
konvenciók ellenében is. A fiús bubifrizura és a nőies hajzuhatag éppúgy jellemző a korra,
mint a hűvös klasszicizálás, amely rafinált érzékiséggel társul. Hasonló izgalmas kontrasztok végigkísérik Kádár Béla életművét. A családi jeleneteken szereplő szelíd nőalakok
például anyai szeretettel ölelik magukhoz gyermekeiket, miközben a csendéleti elemekkel
gazdagított aktos kompozíciókon a női test feltárulkozása foglalkoztatja a festőt. Aukciós
képünk kifinomult eleganciáját a művész kivételes színérzékéből adódó harmonikus
összhang teremti meg. Az érzékeny foltfestés nagyvonalú képi gesztusai mellett a bravúros
rajztudás virtuozitása is egyenértékűen hangsúlyos. A műremek előkerülése igazi szenzáció.
A jövőben csak remélni lehet, hogy a Kádár-életmű lappangó darabjai közül egyre több
hasonló főmű válik ismertté.
Gergely Mariann

Jelen képünk reprodukciója Charles Rosner: Modern Painting in Hungary című
cikkében. The Studio, London, 1932. jan-jún.

A Studio című angol művészeti folyóirat
címlapja, London, 1932

380

Kieselbach galéria

Kádár Béla: Nővérek (Csendélet hölgyekkel),
1930-as évek eleje, magántulajdon

Kádár Béla: Muzsika, 1931 körül,
magántulajdon

Divatfotó, 1930-as évek

Kieselbach galéria
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186 Konkoly Gyula (1941-)
n

Pipacsos mező, 2005
Poppy Field, 2005
110x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gy Konkoly 2005
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 836 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 13 114 - 19 672 EUR	

Szinyei Merse Pál: Pipacsos mező, 1896, Magyar Nemzeti Galéria
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187 Orlai Petrich Soma (1822-1880)

188 Mednyánszky László (1852-1919)

Kislány őzikével, 1865
Girl with Fawn, 1865

Rabbi
Rabbi

55,5x70,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a vakrámán | Signed on back of strechter: Festette Petrics
Soma 1865

31x23,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 983 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 1 967 EUR	
384

Kieselbach galéria

n

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 918 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 245 - 7 868 EUR	

Mednyánszky László: Shylock,
Magyar Nemzeti Galéria (részlet)

Kieselbach galéria
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189 Zsótér Ákos (1895-1983)

190 Berkes Antal (1874-1938)

Hamburg, 1930
Hamburg, 1930

A Kálvin tér a háttérben a Nemzeti Múzeummal, 1917
Kálvin Square with the National Museum, 1917

85,5x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zsótér 930

74x101 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes Antal 1917

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 590 EUR	
Becsérték: 260 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 852 - 1 311 EUR	

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 377 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 967 - 2 950 EUR	

n

n

Budapesten, Charlottenburgban és Szentpéterváron tanult. Egyéni
kiállításokon Szentpéterváron és a Műcsarnokban mutatkozott be.
1940-től Angliában működött.

Molnár József: A Danubius-kút a Kálvin téren,
Kiscelli Múzeum
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A Danubius-kút az eredeti helyén,
a Kálvin téren, 1900

A Danubius-kút jelenlegi helyén,
az Erzsébet téren, 1959

Kieselbach galéria
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191 Kmetty János (1889-1975)
n

Műtermi csendélet rózsaszín jácinttal és kék vázával,
1910-es évek eleje
Studio Still-Life with Pink Hyacint and Blue Vase, early
1910s
58,5x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 39 344 EUR	
Becsérték: 14 000 000 - 22 000 000 Ft
Estimated price: 45 901 - 72 131 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Kmetty János: Festő voltam és vagyok. Corvina,
Budapest, 1976.
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979.
- Kopócsy Anna: Kmetty János. Budapest, 2015.

A SZÍN EREJE

KÉK KORSZAK

VIRÁGOK KÖZÖTT

„Mikor nem volt pirosom, kéket használtam” – viccelt az
öreg Picasso a rózsaszín utáni kék korszakáról egy kései
interjúban. Tudjuk jól a művészettörténetből, hogy a korai
modernek számára milyen fontos volt a színpaletta
redukciója, mikor a legizgalmasabb formakísérletezésbe
fogtak bele. „A szín az a hely, ahol az elménk a világegyetemmel találkozik. Ezért ennyire kiemelt kérdés a szín, az
igazi festők számára” – világított rá Cézanne egy kardinális
szakmai kérdésre. Mind Picassónak, mind Cézanne-nak
nagyon fontos volt a kék színskála, a kubizmust el se
lehetne képzelni a kék tónusok nélkül, ahogyan az izmus
legjobb magyar képviselőjének, Kmetty Jánosnak az
életművét se.

Kmetty munkásságát végigkísérte a kék szín, kezdve a
Nemzeti Galériában őrzött Kék önarcképével, folytatva a
2015-ös monográfiájának a címlapját díszítő Kék
csendélettel, egészen a kékkel kontúrozott kései
festményekig. Önéletrajzából tudjuk, hogy nagyapja, akitől
művészi hajlamát eredeztette, kékfestő volt. A mindent
átható kékséghez való vonzódása jelenik meg a most
kalapács alá kerülő virágcsendéleten is. Különleges
együttállás, hogy a hasonló korszakból való, zöldes kékben
tartott Park is szerepel ezen az aukción.

Kmetty nemcsak analizáló szemléletéről volt ismert,
hanem a természet felé forduló rajongó szeretetéről.
A legtöbb festő a műteremben fellelhető tárgyakból
(könyvek, poharak, kancsók, gyümölcsök) épített
csendéletet, míg ő a kék drapéria elé egy-egy értő
kézzel gondozott cserepes virágot helyezett.
Önéletírásában említi meg, hogy tíz éves korában – bátyja
távollétében – egy teljes esztendőt töltött egyedül
természeti környezetben: „A gyümölcstől terhes szilvafa, a
kedves kert, a nádas csodálatos ösmeretlensége, ahonnan
bármikor előjöhetnek a mesebeli lények; áhítatos,
hangtalan órákra emlékszem a nádas partján. S a
vadkacsára, amelyek a tiszta vízre jöttek olyankor. S a
nádas mögött a zöld bársony, a rét (én azóta se láttam oly
csodálatos rétet), a rét mögött a folyó füzektől árnyas
medrében, amint bennem él ma is, mint festett kép.”

Czigány Dezső: Virágcsendélet, 1910 körül,
magántulajdon
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192 n Mednyánszky László (1852-1919)
A 19 rajz együttes kikiáltási ára:

3 500 000 Ft / 11 475 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 13 114 - 19 672 EUR	

Falu templomtoronnyal | Village with Church Tower
29x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Újvidék | Újvidék
38,5x22 cm

Ceruza, akvarell, papír | Pencil, watercolor on paper
Jelezve hátoldalon | Signed on reverse: 2. Hagyatéki pecsét, Bécsi leltár…
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Folyóparti város híddal | Town by the River with Bridge
18x28 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Tátrai táj | Tatra Landscape
28,5x38 cm

Monotípia | Monotype
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky Tátra
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Fiatal katonatiszt | Young Soldier
19x17 cm

Széken ülő fiú | Boy Sitting on a Chair
31x23 cm

Ceruza, akvarell, papír | Pencil, watercolor on paper
Jelezve jobbra középen| Signed lower centre: Mednyánszky Bécs

Lehajtott fejű katona | Soldier
42,5x28 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Kalapos fiú | Boy in a Hat
39x29 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky Bécs
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Ülő fiú fehér ingben | Boy in a White Shirt
42x32 cm

Ceruza, tempera, papír | Pencil, tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Tót fiú | Boy Standing
42x28 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Fekvő katona rajz

Kieselbach galéria
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Kelenföldi vízimalom | Mill in Kelenföld
27x38 cm

Erdő | Forest
29x23,5 cm

Műhely | Studio
30,5x44,5 cm

Hegyi falu | Mountain Village
13,5x19 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky Kelenföld
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Ceruza, fedőfehér, papír | Pencil, white tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét
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Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Ceruza, papír | Pencil on paper
Hátoldalon | Reverse: Katonarajz; MNG B. SZ. 252/1980
Jelzés nélkül | Unsigned

Ülő fiúk | Boys Sitting
29x41 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky Bécs
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Fiatal fiú hátratett kézzel | Boy Standing
44,5x30 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Budapest
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Arcok | Faces
28x45 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kályhánál melegedő | By the Stove
37,5x28 cm

Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky Bécs
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hagyatéki pecsét

Katona profilból | Soldier
28,5x18,5 cm

Ceruza, akvarell, papír | Pencil, watercolor on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kieselbach galéria
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193 Pintér Éva (1932-1995)

194 Rozsda Endre (1913-1999)

Víz alatti világ
Under-Water World

Vision Subtile
Vision Subtile

48,5x73 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

16x24 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rozsda
Hátoldalon | Reverse: Endre Rozsda Vision Subtile
11 rue de l'Epargue Chatillon (s) B. (Seine)

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 852 EUR	
Becsérték: 350 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 147 - 2 295 EUR
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n

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 459 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 278 - 4 918 EUR	

Kieselbach galéria
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Báró Herzog Mór Lipót
gyűjteményének műtárgyai
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n

196 németalföldi festő, Cornelis Janssens van Ceulennek
(1593-1661) tulajdonítva
n

Spanyol főnemes portréja, 18. század
Portrait of a Spanish Aristocrat, 18th century

Női portré, 17. század
Female Portrait, 17th century

137,5x111,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

69x58 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: VC1651

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 213 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 836 - 16 393 EUR	

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 901 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 7 213 - 10 491 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Herzog Mór Lipót gyűjteménye (a Zsidó Kormánybiztosság
zárolta 1944-ben „Fejedelem képmása” címmel)

▲

▲ 195 Louis-Michel van Loo-nak (1707-1771)
tulajdonítva

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Herzog Mór Lipót gyűjteménye
IRODALOM | bibliography
- Mravik László: A Holokauszt hosszú árnyéka (II.) A hazai műtárgyak sorsa
a háború végén. Artmagazin 2004/2. 4-13 o.

A művek attribúcióját a gyűjtemény korábbi tulajdonosaitól kapott információk alapján
adtuk meg.

AZ ARANYKOR GYŰJTŐJE

SZÉTSZÓRÓDOTT GYŰJTEMÉNY

A 19. század végén és a 20. század elején, a Monarchia középhatalmi hátterét
és piacát kihasználva a magyar pénzarisztokrácia kezében elképesztő vagyon
halmozódott fel. A később nemesi címekre szert tevő gyárosok és vállalkozók
páratlan műgyűjteményeket hoztak létre. Közülük is a legnagyobb volt báró
Herzog Mór Lipót gyűjteménye. A fénykorában két és félezer műtárgyból álló
kollekció a család magánmúzeumként működő Andrássy úti palotáját díszítette.
Herzog a kor műgyűjtő zseniének, Nemes Marcellnek a hatására kezdett gyűjteni.
Mivel megtehette, a legjobb nemzetközi műkereskedőktől vásárolta a klasszikusokat és a divatos moderneket. A világhírű mestereket felsorakoztató magángyűjteményben olyan sztárnevek szerepeltek, mint az akkor frissen felfedezett
El Greco, Lucas Cranach, Courbet, Cézanne, Gauguin vagy Renoir. A kor ízlésének
megfelelően a festményekhez korabeli bútorok, régi szőnyegek, kárpitok,
kisbronzok és gótikus oltárszobrok társultak a múzeumi kvalitású enteriőrökben.

A gyűjtemény gyarapodása Herzog Mór Lipót 1934-ben bekövetkezett halálával
megtorpant. A kollekciót felesége, Hatvany-Deutsch Janka, majd három gyermekük, Erzsébet, András és István örökölte. A gyűjtemény a második világháború
végére szétszóródott. Egy része ma is magyar múzeumokat díszít, egy másik
részét a vörös hadsereg rabolta el, bizonyos művek lappanganak, mások felett
pedig a család külföldre költözött leszármazottjai rendelkeznek. A most kalapács
alá kerülő négy mű az utóbbi kategóriába tartozik. Ez a négyes is jelzi azt a
magas minőséget, ami az egykori Herzog-gyűjteményt jellemezte: Van Loo-nak
tulajdonított pazar spanyol főnemes-portré, Giambattista Tiepolo iskolájába
sorolható velencei „Pásztorok imádása”, egy kiváló kvalitású 17. századi holland
női portré és az elalélt Máriát támogató Szent Jánost ábrázoló faragott német
oltárszobor 1600 környékéről.

MEGMENTETT MŰTÁRGYAK
A 18. századi spanyol főnemest ábrázoló festmény hátoldalán egy kopott címke
tanúskodik arról, hogy a tulajdonos egykor Herzog István volt a Szemlőhegy
utcából. Hasonló címke árulkodott a később a Szépművészeti Múzeumba került
Claude Monet „Bárkák” című impresszionista remekművének a hátoldalán, hogy
a Zsidó Kormánybiztosság képviselői 1944-ben zár alá vették és elszállították.
A téma kutatójának, Mravik Lászlónak a tanulmányából tudjuk, hogy a Zsidó
Kormánybiztosságot a Szépművészeti Múzeum akkori igazgatója, Csánky Dénes
vezette. Ő volt az, „aki megmentette a háborúból Magyarország műkincseinek
legértékesebb részét, nem csupán a Szépművészeti Múzeum anyagait és a zsidó
vagyonok jelentős hányadát, hanem a Nemzeti Múzeum kisebb egységeit is (...).”
Csánky nem a hatalom által elvárt szellemben gyűjtötte be a műkincseket: „az
összegyűjtött zsidó vagyont tulajdonosaik szerint tartotta nyilván, állapotuk
megőrzéséről tőle telhetően gondoskodott és mindent megtett azért, hogy az
országot megszálló német katonaság ne férhessen azokhoz. Emellett még segített is zsidó családoknak abban, hogy műkincseiket elrejtsék, nem titkolva, hogy
ezzel értékes darabokat sodornak veszélybe.” Így kerülhettek vissza műtárgyak
a háború után jogos egykori tulajdonosaikhoz – például a Herzogékhoz, akik az
Egyesült Államokba menekültek a közeledő kommunizmus elől.

Herzog Mór Lipót báró és felesége
Lillafüreden, 1931
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Herzog András és menyasszonya,
gróf Parravicini di Parravicino Mária
Izabella, 1931
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197 Ismeretlen német szobrász
n

János apostol Máriával, 17–18. század fordulója
John Apostel with Mary, 17-18th century
magasság: 80 cm
Fa | Wood
Jelzés nélkül | Unsigned

198 Giambattista Tiepolo iskolája
n

Pásztorok imádása, 18. század
Adoration of the Shepherds, 18th century

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 262 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 901 - 7 868 EUR	

54,5x76,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Nemes Marcell gyűjteményében
- Herzog Mór Lipót gyűjteménye (a Zsidó Kormánybiztosság zárolta,
majd visszaadta)
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1919: A köztulajdonba vett műkincsek első kiállítása,
Műcsarnok (III. terem, 30. sz.)
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Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 278 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 245 - 7 213 EUR	

Az Andrássy úti Herzog-palota homlokzata, 1889

A Herzog-palota kis szalonjának részlete, 1930-as évek

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Herzog Mór Lipót gyűjteménye

Kieselbach galéria
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199 Kádár Béla (1877-1956)

200 Kádár Béla (1877-1956)

Art Deco akt
Art Deco Nude

Zene (Hegedűs)
Music (Violin Player)

56x36 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

40x30 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 180 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 2 459 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 934 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 245 - 7 868 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor az Engländer-gyűjteményben

(Egyesült Államok)
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201 Háry Gyula (1864-1946)

202 Fenyő György (1906-?)

Kilátás a Nápolyi-öbölre (Pozzuoli)
View to Pozzuoli

Nyári reggel, 1930-as évek
Summer Morning, 1930s

50x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pozzuoli

51x64,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

n

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 393 EUR	
Becsérték: 240 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 787 - 1 246 EUR	

404
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n

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 295 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 278 - 4 590 EUR	

Kieselbach galéria
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203 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Különleges, átszürődő fények a patakparton
Special lights by the Brook
75x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 868 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 39 344 - 59 016 EUR	

Mednyánszky László: Szekér az erdőben,
Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony
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El Kazovszkij
Fehér csendélet
1977-1980
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204 El Kazovszkij (1948-2008)
n

Fehér csendélet, 1977–1980
White Still-Life, 1977-80
119x107 cm
Vegyes technika | Mixed technique
Jelezve balra fent | Signed upperer left: El Kazovszkij
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Fehér
csendélet II.
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 11 147 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 13 114 - 22 950 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2016: El Kazovszkij: Ráadás, Várfok Galéria
IRODALOM | bibliography
- A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij életmű.
Szerk.: Rényi András, El Kazovszkij Alapítvány–Kieselbach
Galéria, 2017.

FEHÉR FŐMŰ
El Kazovszkij életművének markáns, pirosas-kékes-sárgás
színei közül fekete-fehérre hangolt egyszerűségével
ragyog ki a Fehér csendélet. Az üres, negatív formákat
körülvevő fehér keretre „rá van kötve” a festmény, illetve a
képet „helyettesítő” tárgyak, megidézve a kapán sibari

Wendy O. William

(kinbaku) esztétikáját. El Kazovszkij fekete és fehér
szalagokkal kötözte keresztül-kasul a képrámát, hogy
rögzíteni tudja kis objektjeit. A plasztikák alufóliába
göngyölt, hosszúkás, miniatűr múmiára emlékeztető
figurák, amiket különböző asszociációs síkokat megnyitó
további bandázs burkol, a balerinák világát idéző rózsaszín
selyemszalagtól a piros nejlonhálóig. A kötésrendszerbe
hurkolt kicsiny plasztikák alatt feltűnik – megkettőzött
formában – El Kazovszkij magánmitológiájának
főszereplője, a kutyaszerű vándorállat.
A SZERELMES VÁNDORÁLLAT
El Kazovszkij szívesen azonosította saját magát egy stilizált
farkasfigurával, amit „vegyes állatnak”, „vándor állatnak”,
olykor „utolsó állatnak” nevezett magában. Ahogy mondta,
a lény húsevő ragadozó, ugyanakkor egyfajta önarckép,
hiszen a művész azonosul az állati alakkal. A figura
rendszeresen megsokszorozódik, hiszen az emberi
egzisztencia általános érvényű szimbóluma, amely
személyes érzelmi tapasztalatokat hordoz: „A teljes
esendőséget, az életbe-vetettséget képviselik, szenvedő
lények. Ketrecben vannak, rájuk parancsolták az emberi
társadalom szabályait. Az ülő forma abból a mondatból
született meg, hogy »te hülye állat, hová mászol, ülj!«
Ebből adódik a rideg, stilizált forma. De ha ránézek egy
farkas arcára – elolvad a szívem tőle.” Az állatokra festett
sok C. T. monogram El Kazovszkij mitikus ideállá
növesztett korai szerelmére, Can Togay-ra utal. Hiszen egy
szerelmi kapcsolat örökké tartó emlékművét formálta meg
a Fehér csendéletben.

PUNK ESZTÉTIKA
El Kazovszkij három éves kor óta tudta magáról, hogy női
testbe zárt homoszexuális férfi, aki ráadásul a nőies
férfiakat szereti. A nemi szerepeket ketrecnek tartotta, ami
gátolja a vágyak beteljesedését. Művészetében a vágyott
tárgyhoz vonzódás mindig tragikus mellékízzel bír. Erdő
Rebekának a frissen megjelent Kazovszkij-katalógusban
olvasható tanulmányában szerepel, hogy nemcsak
öltözködésére, de művészeti világára is nagyban hatott a
punk esztétikája. Különösen tetten érhető ez a szadomazo
tiltott világából érkező testszalagok és kötözések
használatában. Wendy O. William punk énekesnő például
szinte teljesen meztelenül, szigetelőszalaggal átkötözött
testrészekkel lépett színpadra, ráirányítva a figyelmet a
szexualitással kapcsolatos tabukra. A kötözött test – érzékiséggel telített – látványa ugyanígy megjelenik El
Kazovszkij egyes képein és híres performansz-sorozatának,
a Dzsan-panoptikumnak kosztümjein.
FÉTISEK UNIVERZUMA
Az El Kazovszkij életművét feldolgozó nagy, Nemzeti
Galériabeli kiállítás mutatott rá elsőként, hogy milyen
összefüggések vannak a sebzettség és erőszak, a szenvedés
és gyönyör fogalmaival játszó művészet és a ma
BDSM-nak nevezett szerepjáték lényegjegyeivel.
El Kazovszkij a nemi szerepek kötöttségétől megszabadulva merült el ebben az – akkor tiltottnak számító – univerzumban. A díszítő szalaggal megkötözött performansz
szereplőiről mondta, hogy „összekötöztem őket…
Számomra ez egy szép csendélet, akár a szőlőfürt az
asztalon. Élvezhető látványnak festettem meg. (…) Nem
csak a szimbólumokról van szó, hanem elemi módon
tetszik a megkötözött test, és ezért is festem meg, mert a
látványa gyönyörködtet.”

El Kazovszkij egyik festményével pózol
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205 Szobel Géza (révkomárom 1905-1963 párizs)
n

Absztrakt kompozíció, 1962 körül
Abstract Composition, c. 1962
89,5x116 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Géza Szobel
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 918 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 557 - 9 836 EUR	

Szobel Géza művei kevéssé szerepeltetik magukat a
magyar műpiacon, művészettörténeti jelentőségükhöz
képest fájón alulreprezentáltak. Ez a tény a festő
életművének ismeretében méltatlan pozicionálás, hiszen a
magyar festészet kiemelkedő alakjáról beszélünk, aki
külföldön a legnagyobbak között is megállta a helyét.
Komáromban született 1905-ben, de felsőfokú tanulmányai már a legelején Prágába, majd Párizsba szólították; a
francia fővárosban Fernand Léger, a futurista
gépkultusz úttörőjének tanítványa lett. Rövid utazást
tett Berlinbe, ahol a német expresszionizmust szívta
magába, majd 1934-től Párizsban telepedett le, ahol
Chagall, Le Corbusier, Aragon, Lucien Harvé és a
Delaunay-házaspár barátságát élvezve állított ki a
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Függetlenek Szalonjában, a Májusi Szalonban, 1937-ben
önálló kiállítása nyílt a Galerie du Journal des Beaux
Arts-ban, 1938-ban a Galerie Montparnasse-ban Yves
Tanguy-jel szerepelt az öttagú Equipe művészcsoport
tagjaként. Neve összeforrt a francia festészettel − annak
egyik markáns képviselőjévé nőtte ki magát lazúros,
misztikus töltetű vásznaival, melyek komplex felületet
létrehozva merültek alá egy valóságon túli, gazdagon
rétegzett képzetvilágba. Tüzes színeit és dinamikus,
figurális alakzatait idővel a hideg kolorit és a kötöttebb
tömegformálás váltották fel, ami az 50-es évek végén a
figuralitástól való teljes elszakadást és az organikus,
mozgalmas formákban való elmélyülést eredményezte.

Kieselbach galéria
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206 Brodszky Sándor (1819-1901)
n

Esztergom látképe a Dunával, Párkánnyal
(Stúrovo), háttérben a Pilissel
View of Esztergom with the Dabube and
Stúrovo
46,5x75,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

Brodszky Sándor

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 262 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 246 - 7 213 EUR	
Szerepelt a Báv 55. aukcióján,
1981. szeptember, 18. tétel

Brodszky Sándor a Markó Károly nyomdokain haladó nagy művészgeneráció
legjobbjai, Ligeti Antal, Telepy Károly és Kelety Gusztáv mellett a 19. századi magyar
tájképfestészet egyik kiemelkedő alakja. Bár valamennyiüknél idősebb volt, de pályájának íve sok hasonlóságot mutat festőtársaiéval. A harmincas évek második felében
a pesti egyetemen még orvosnak készült, s csupán évek óta tartó művészi
szenvedélyének engedve döntött 1841-ben a bécsi képzőművészeti akadémia
mellett. A korabeli szokásokat követve a tájképfestészeti, majd
a virág- és gyümölcsfestészeti osztályon képezte magát. Neves professzoraitól,
Mössmertől és Wegmayertól elbúcsúzva később Münchenbe utazott, hogy
a Királyi Akadémián folytassa tovább művészeti tanulmányait. Itt ismerkedett meg
és kötött évtizedekre szóló barátságot Ligeti Antallal és Molnár Józseffel.
1846-ban Tirolban és Svájcban dolgozott, majd a bajor havasokban készítette el
sok későbbi képének vázlatát és előtanulmányát. Az évtized végétől kezdve már
rendszeresen felbukkantak művei a müncheni, bécsi, lipcsei és hamburgi kiállításokon. Brodszky 1856-ban érezte elérkezettnek az időt arra, hogy Budára, majd
röviddel utána Pestre költözzön, s ettől az időtől kezdve szisztematikus rendszerességgel festette meg hazája legszebb, legjellegzetesebb tájait, melyekkel sorra aratta
sikereit a korabeli gyűjtők és a magyar művészeti élet hivatalos fórumai előtt.
A Műcsarnok 1888-as kiállításán egyik művét személyesen Ferenc József
vásárolta meg saját kollekciója számára. E festmények korabeli sikerét jelzi, hogy
számos alkotás már elkészülte után rögtön a Nemzeti Múzeumba került,
s azóta is az intézmény utódjában, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzik.

Brodszky Sándor: Esztergom, Magyar Nemzeti Galéria
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207 Bálint Endre (1914-1986)

208 fenyő györgy (1906-?)

Önarckép, 1947 körül
Self-Portrait, c. 1947

Önarckép virágmintás tapétával, 1930-as évek
Self-Portrait with a Bouquet, 1930s

58x44 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Bálint
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

99x69,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

n

Kikiáltási ár: 640 000 Ft / 2 098 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 3 934 EUR	
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n

Bálint Endre: Önarckép,
1945, Szombathelyi Képtár

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 3 114 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 590 - 7 868 EUR	
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209 BP. Szabó György (1953-)

210 Megyer Meyer Antal (1883-1948)

Bp Service, 1986
Bp Service, 1986

Kehely, 1912
Cup, 1912

29,5x42 cm
Ofszet plakát | Offset poster

56x29 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Meyer Antal
Jelezve középen | Signed on the centre: Cibórium ezüstből
aranyozva, drágakövekkel, gyöngyökkel, csiszolt zománccal,
elefentcsont faragással, Budapest 1912 Február hó

n

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 393 EUR	
Becsérték: 160 000 - 240 000 Ft
Estimated price: 524 - 1 573 EUR
A plakát egy másik példánya a MOMA
(The Museum of Modern Art, New York)
gyűjteményében található

n

Josef Hoffmann: Kehely, 1911

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 803 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 295 - 4 590 EUR	
A Képzőművészeti Főiskolán szerzett oklevelet 1906-ban. Tanári működését a Székesfővárosi Iparrajziskolában kezdte, 1923-ban a Képzőművészeti Főiskola tanára lett, 1937-39 között rektora, 1939-41
között pedig prorektora volt.
Művészetpedagógiai munkássága mellett az alkalmazott grafika és az iparművészeti tervezés csaknem
minden műfajában (bútor- és szőnyegtervezés, kovácsoltvas, ötvösség, díszítőfestészet stb.)
kamatoztatta sokoldalúságát. Sajátos stílusát a modern vonalvezetés és a történeti stílusjegyek
alkalmazásával alakította ki. Több évtizeden át foglalkozott sorozatgyártásra kerülő egyházi
iparművészeti fölszerelési tárgyak, kegytárgyak tervezésével, melyeket az Oberbauer cég forgalmazott.
Művei rendszeresen szerepeltek egyházművészeti kiállításokon. Egyik legjelentősebb műve a 34.
Eucharisztikus világkongresszus óriási monstranciája (1938).
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211 Ismeretlen magyar festő, 20. század első harmada

212 Czóbel Béla (1883-1976)

Vonat
Train

Szentendrei kert napernyővel
Garden in Szentendre with Parasol

49,5x69,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

54,5x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 787 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 279 - 5 902 EUR	

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 9 180 EUR	
Becsérték: 3 600 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 11 803 - 15 738 EUR	

n
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213 Dolányi Benczúr Ida (1876-1970)

214 olasz festő, 1700 körül

Virágcsendélet, 1944
Still-Life of Flowers, 1944

Három királyok
The Three Magi

85x64,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: D Benczúr Ida 1944

80x109 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 721 EUR	
Becsérték: 300 000 - 420 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 377 EUR	

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 590 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 901 - 9 180 EUR	

n
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215 Scheiber Hugó (1873-1950)

216 Kádár Béla (1877-1956)

Kalapos nő
Woman in a Hat

Női akt kerti széken (Art deco akt)
Nude on a Garden Chair (Art Deco Nude)

70x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

80x60 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 213 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 180 - 15 081 EUR	

Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 737 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 672 - 29 508 EUR	

n
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217 Benes Pál (1867-1932)

218 Glatz Oszkár (1872-1958)

Családi jelenet
Family Scene

Meseolvasás (Nagymama az unokájával), 1942
Reading Fairy-Tale, 1942

110,5x151 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz 1942

Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 12 459 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 24 590 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 115 EUR	
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 639 - 3 278 EUR	

n

n

1887-1892 között Bécsben végezte tanulmányait. A festőakadémián a kor osztrák kiemelkedő
művészei, August Eisenmenger és Sigismund L’Allemand voltak mesterei. Később a Bécsi
Képzőművészeti Akadémián tanult, de érdeklődött az akkoriban kialakuló új francia festészeti
irányzatok iránt is. 1894-ben Budapesten Karlovszky Bertalan festőművésznél tanult három
hónapot. 1895-96 között Münchenben Hollósy Simon magániskolájának tanulója lett, ahol
a naturalizmus és a plenair festészet elkötelezett hívévé vált. A Hollósy-iskola után 1896-tól
Olaszországban folytatta tanulmányait. 1897-ben Győrben festőiskolát nyitott.
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219 Móricz Margit (1902-1990)

220 Kádár Béla (1877-1956)

Virágcsendélet art deco vázában, 1933
Still-Life of Flowers in an Art Deco Vase, 1933

Virágcsendélet
Still-Life of Flowers

42,5x28 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Móricz 1933 I. 19.

78x58 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 131 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 623 - 4 590 EUR	

Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 13 114 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 26 229 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Móricz Margit hagyatékából
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221 Mészöly Géza (1844-1887)
n

Magyar táj, vízben tükröződő jegenyefákkal
Hungarian Landscape with Mirroring Trees

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bodnár Éva: Mészöly Géza, Budapest, 1985, 8. kép

28x60 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 786 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 918 - 8 196 EUR	
Szerepelt a BÁV 42. aukcióján, 1980. szeptember

Mészöly Géza: Tájkép tanulmány, 1872,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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222 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Műtermi csendélet, 1912
Studio Still-Life, 1912
80x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right:
Ziffer Sándor 1912
Hátoldalon cimke | Reverse label: 1912/13 1719 sz.
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 901 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 868 - 12 459 EUR	

1912/13-as kiállítási címke a festmény hátoldalán

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

A CSENDÉLET DÍCSÉRETE
„Egy jól megfestett tarlórépa többet ér, mint egy rosszul festett Madonna” – jelentette
ki Max Liebermann, a berlini Képzőművészeti Akadémia professzora, frappánsan
foglalva össze a modern művészet műfaji alapvetését. Ebben ugyanúgy egyetértett a
köteg spárgát megfestő Manet, mint a piskótahalmot megörökítő Cézanne vagy a
mandolinokat hallhatatlanná tevő Picasso. Ezt a szellemiséget szívta magába a fiatal
Ziffer Sándor, aki 1906-ban jutott el először a modern művészet forrongó fővárosába,
Párizsba, hogy megnézze élőben Gauguin és Matisse műveit. A friss impulzusok
hatására Ziffer csatlakozott a nagybányai neósokhoz. Fauve-os korszaka 1910–1912
körül lezárult, a vad színkísérletezés helyét átvette a kiérlelt festői univerzum
megteremtésének vágya.
A REGÉNYÍRÓ TEKINTETE
Ziffer több évtizeden keresztül festette a partiumi kisváros polgári környezetének
művészszemmel átlényegített rekvizitumait, a szögletes falú üvegpohártól a
krizantémos vázáig. Ugyanazzal az elmélyült művészi figyelemmel elemezte a
környező világ apró tárgyait, ahogy Ferenczy Károly megfestette a porcelánpapagájokat vagy Fényes Adolf a mákos kalácsot. Ziffer csendéleteiről olyan érzékeny
benyomást szerezhetünk a 20. század eleji nagybányai enteriőrök világáról, mintha

Ziffer Sándor: A művész otthona önarcképpel
a tükörbe, magántulajdon
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Tolsztoj vagy Flaubert érzékletes leírásait olvasnánk. Az asztali óra üvegburáján
megcsillan az ablakból beeső napfény, a politúrozott asztalkán egymáshoz bújnak a
tárgyak: a teáscsésze, az ezüst cukortartó, a hollóházi porcelán, a papírkötéses francia
regény, a sötétkék vázlatfüzet, a virágcsokros kancsó és a kockás zsebkendő. Csíkos,
barna terítő rajzol látványos hosszanti tengelyt a képre, míg a háttérben feltárul az
ebédlő könyvespolcos fala.
ZIFFER EBÉDLŐJE
Az elmúlt évtizedben fellendült fauve-kutatás megtalált három képet Ziffer korai,
1907–1908 körüli nagybányai otthonáról. Mindenekelőtt a jellegzetes ebédlőt
sikerült azonosítani, a maga türkizzöld falfestésével, csíkos szőnyegével, a
terítővel lefedett körasztal köré állított tonettszékeivel és petróleumcsillárjával. A több
esetben más-más kép hátoldalán megőrzött fauve enteriőrökről (pl.: Szobám
Nagybányán, 1907,
A nagybányai főtér című 1908-as kép hátoldalán) tudjuk beazonosítani az 1912-es
festményen a háttérben látható jellegzetes türkizzöld ebédlőfalat. Ziffer ez esetben
a szomszédos szobában függönyözött el egy műtermi csendéletet, megteremtve a
személyes tárgyak különös hatású, festői együttesét.

Ziffer Sándor: Ebédlő, 1907, magántulajdon
(Ziffer Sándor: A nagybányai Zazar-part a régi
híddal című kép hátoldalán)

Ziffer Sándor: Szobám Nagybányán, 1907,
magántulajdon, Ziffer Sándor: A Nagybányai
főtér című képének hátoldalán
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223 Rozgonyi László (1894-1948)

224 Berény Róbert (1887-1953)

Fények a tóparton
Lights by the Lake

Pihenő fiú és fehér ló
Boy Resting and a White Horse

70x75,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rozgonyi

75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berény

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 983 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 311 - 1 967 EUR	

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 557 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 868 - 12 459 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor az Engländer-gyűjteményben

(Egyesült Államok)

Szőnyi István: Legelő lovak, 1935, magántulajdon
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225 Vastagh György (1834-1922)
n

Fiatal lányok rózsakosárral, atlaszselyem ruhában
(Szerelemre vágyódva), 1871
Longing for Love, 1871
164x122 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vastag 871
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 590 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 29 508 - 39 344 EUR	

„Ha nemes, tisztalelkű szép nőt láttok, kinek ártatlan lelke szeretetreméltó, ki ellenállhatatlanul magához vonzza a feléje közeledőket; ha ennek boltozott homlokán nagy hajlandóságot
láttok az erény intő szavának elfogadására; ha ennek egymáshoz közel érő, de nem nagyon meghajlott szemöldei az elrejtett értelem alapjára, − ha orrának körrajza vagy gyengéd alakja
finom és tiszta ízlésre, [...] − bájos ajkai véghetlen jóságra mutatnak; ha szája minden mozdulatán szerénységét, jóakaratát, szelídségét, gyöngéd érdekeltségét, s szava hangján nemes
gondolkozását látjátok; ha félig hunyt szemei minden pillantásában lelkének s tiétekkel való testvéri találkozásra akadtok [...], vajon arcismei érzéktek nem nyújt-e üdvözítő megfejtést az
ilyen női alakban?”
Johann Caspar Lavater gondolatai a nő fiziognómiájáról
Idősebb Vastagh Györgyről, a 19. század második
felének ünnepelt, közkedvelt festőművészéről van szó, aki
Kolozsváron, Bécsben és Budapesten egyaránt komoly
sikereket ért el, tevékenyen részt vett az újonnan születő
magyar művészeti érdekszövetségek létrehozásában (így a
mérföldkőnek számító Nemzeti Szalonéban), továbbá egy
szobrászokból és festőkből álló művészdinasztia
megalapozója is volt. Kikezdhetetlen magyarságtudatához
kétség sem fért, gyermekfejjel harcolt az 1848-as
szabadságharcban és elvi okokból kétszer is visszautasította Eötvös József felkérését Friedrich Karl zu Schwarzenberg, Erdély akkori kormányzójának megfestésére. A bécsi
tanultságú Vastagh György háromszor is lakott
huzamosabb ideig a császárvárosban, a közönség szerette,
megbecsülte, sok évvel később mégis azt nyilatkozta a
Művészet folyóiratnak: „tényleg, kis hijja, hogy nem
maradtam ott végleg, de aztán döntött a fiaim sorsa. Nem
akartam, hogy németek legyenek.”
Vastagh 1858-ban – túl a tanulóéveken – Kolozsváron
nyitott műtermet Veres Ferenc fényképésszel, majd
párhuzamosan Sikó Miklós festővel együttműködve.
Az 1850-es évek végén Kolozsvár kedvelt portretistájává
nőtte ki magát, ekkor festette meg Kazinczy Ferenc és

Vastagh György: I. Ferenc József,
1883, Szeged Városi Múzeum
Képtára
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Brandenburgi Katalin arcképét – utóbbit a Porosz Királyi
Képtár számára. 1865 és 1867 között bécsi kapcsolatait
igyekezett megerősíteni, 1870-től a bécsi Műegylet
tárlatain állított ki és szerepelt az 1873-as bécsi
világkiállításon. A festő 1876-ban tette át székhelyét
Budapestre és 1877-től már a Műcsarnok falain találjuk a
munkáit, fő műfaja továbbra is a portré maradt.
Ugyanebben az évben lett Habsburg József főherceg,
Budapest nádorának udvari festője, mely tisztjét
egészen 1905-ig viselte. Ezalatt az idő alatt megfestette
többek között a főherceg életnagyságú portréját, József
családjának tagjait, Forgách József gróf, Károlyi György
gróf, Coburg Ágost tábornok, Szigligeti Ede, Toldy Ferenc,
Sissi magyar királyné és I. Ferenc József arcképét
(Ferenc Józsefét több ízben is), de az ő ecsetje nyomán
született Klotild főhercegnő egészalakos portréja, Kossuth
Lajos térdképe és korábban Deák Ferenc portréja Hont
vármegye számára. Festményeit ma a Magyar Nemzeti
Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi
Képcsarnoka, a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti
Gyűjteménye és vidéki múzeumok (Szeged, Veszprém stb.)
őrzik.

A Nővérek című mű Vastagh György bécsi korszakának csúcsán készült, amikor is a festőt stílusában a
neves bécsi portréfestő, Friedrich von Amerling inspirálhatta, ugyanakkor az egész kép a testvérlányok fényben
fürdő, mélázó arca köré épül, ami klasszicista ízű
nyugalmával mélyíti el a kompozíciót. A kép Wittich
Gabriellát és Máriát ábrázolja, akik feltételezhetően rokoni
kapcsolatban álltak Wittich Gusztávval, az első magyar
porcelánmanufaktúra, a telkibányai kőedénygyár korábbi
tulajdonosával. Politikai viszontagságoktól mentes, békés
élet jutott nekik osztályrészül, és akármilyen viharok érték
is őket a későbbiekben, a festmény örök harmóniában őrzi
meg tiszta vonásaikat. Fiatalságukban, divatos ruháikban
pihennek, és öltözetük bepillantást enged a korabeli női
budoárok miliőjébe - a rojtok és szalagok, fodrok és
masnik világába. Az erény tisztes polgári lányok lévén kiül
az arcukra, nézésük „telve van szelídséggel, a büszkeség
minden kinyomata nélkül”.
Pap Eszter

Vastagh György: Erzsébet királyné,
1883, Szeged Városi Múzeum
Képtára
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226 Pentelei Molnár János (1878-1924)

227 Mikola András (1884-1970)

A Duna-part háttérben a Ferenc József híddal,
a Budai Várral és a Citadellával, 1901
The Bank of the Danube with the View of Budapest, 1901

Nagybánya az István-toronnyal a lombok között
View to Nagybánya

n

60,5x82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasd
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Molnár J 1901
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 115 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 443 - 1 967 EUR	
440
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n

55x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mikola A
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 245 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 443 - 1 967 EUR	
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228 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Lisszabon, 1934
(Varina)
Varina in Lissabon, 1934
98,5x69 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Ihlető utazások

Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 13 115 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 672 - 29 508 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula, Detre Szilárd, Paizs-Goebel Jenő,
gróf Széchenyi Irma és Tóth B. László festőművészek és
Beck András szobrászművész együttes kiállítása.
Ernst Múzeum, 1935 február.
(Kat. 64. Liszaboni halárusnő)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula, Budapest-Győr,
2015. 235. o. (lappangó képek között)

Az arisztokrácia életéhez nem csupán a makulátlan
megjelenés, az előkelő társasági rendezvények, a művészet
nagyvonalú pártolása és a lóversenyek világa tartozott
hozzá, de legalább ilyen mély tradíciója volt az utazásnak
is. Batthyány Gyula esetében ez a családi indíttatás
kiegészült a művészi motívumgyűjtés igényével. Kiállított
képeinek sokatmondó címei és az őt kérdező riportereknek
elejtett megjegyzések arra engednek következtetni, hogy
az utazások – elsősorban a távoli, egzotikus célok felé
vezető hajóutak – kiemelkedő szerepet töltöttek be a festő
életében. A harmincas évek folyamán több olyan
kiállítása volt, amelynek szinte teljes anyagát egy-egy
messze vezető utazás intenzív élményei ihlették.
1933-as tárlatán mutatta be azt a képsorozatot,
amelynek témáit egy hónapokig tartó, Földközi-tengeri
körút szolgáltatta. Élményeire így emlékezett vissza közel
nyolc év elteltével: „Életem legszebb emléke egy
középtengeri utazás. Nyolc hétig utaztam egy olasz
kereskedelmi hajón mint magányos utas. A Baedeker által
csillaggal nem jelzett helyeken jártunk, Ciprus szigetén,
Kis-Ázsia és Szíria másodrangú kikötőiben és sokszor ég és
tenger között ...

A levantei kikötők csőcseléke közé elvegyülve – boldog
voltam.” Két fennmaradt, Lázár Bélának, a neves
műkritikusnak küldött képeslap arról az utazásról tudósít,
amely 1934 során Portugália, Spanyolország, a Kanári-szigetek és Olaszország tájaira vezetett. Az itt tapasztalt
élmények inspirálták az olyan jól ismert remekműveket,
mint a Madárkereskedő, a Spanyol nők erkélyen vagy a
most bemutatott, közel nyolc évtizedes lappangás után a
közelmúltban előkerült Liszaboni halárusnő című képet.
Lisszabon jelképe
A festményen – a jellegzetes manierista komponálásnak
köszönhetően – óriásként magasodó, sötét ruhás asszony
látható, aki fején halakkal teli kosarat egyensúlyoz.
A lisszaboni „varina” ezekben az évtizedekben egyike
volt a portugál főváros legismertebb jelképeinek.
A város kikötőiből ők vitték a piacra, majd onnan
házról-házra a frissen fogott halat, ők közvetítettek a
halászok és a vásárlók között. Az Új idők című budapesti
hetilap egyik 1948 júliusi cikke szerint „a varinák színes,
érdekes jelenségek; izmos, sudár termetű, edzett asszony
valamennyi. (…) Fejükön filckalapot viselnek, ez segít
egyensúlyozni a terhet, miközben a város utcáin
végighaladnak és jódlizó kiáltással kínálják portékájukat.”
Batthyány Gyula kitűnő kvalitású, virtuóz módon
megfestett képe az 1934-es portugáliai utazás egyik
legfontosabb emléke: meghökkentő kompozíciója,
groteszk hangvétele, expreszív formatorzítása és
utánozhatatlanul egyedi színvilága avatja a művész érett
korszakának egyik legizgalmasabb alkotásává.
Molnos Péter

Batthyány Gyula: Madárkereskedő Madeira szigetén,
1934, magántulajdon

Lisszaboni utcakép két halárusnővel, 1909 (Joshua Benoliel felvétele)
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Képeslapok és újság- és könyvillusztrációk Lisszabon jelképével, a “variná”-val, 1880–1930
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229 Zichy Mihály (1827-1906)
n

Spanyol szépség az El Caminón, 1860-as évek
Spanish Beauty on El Camino, 1860s
54x38 cm
Lavírozott tus, papír | Indian ink on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 14 754 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 31 147 EUR	

A SZÉPSÉGES ZARÁNDOK

PUSZTÍTÓ SZERELEM

A gyóntatófülkéből kilépő pap szigorúan összeszorított
szájjal hárítja el magától a térdre rogyva esdeklő
szépséget. Egy spanyol donna könyörög megbocsájtásért a
hajthatatlan, érzelemmentes egyházfinak a fényben fürdő
katolikus templom mélyén. A hölgy köpenyére tűzött
fésűkagyló és meztelen lába jelzi, hogy az El Caminót járja,
a megtisztulást kereső hívők Santiago de Compostelába
vezető, legendás zarándokútját. Mint egy spanyol Anna
Karenina, aki hiába várja a paptól a feloldozást. Csak egy
hosszú szakállú, öreg zarándok figyeli megértő szeretettel
testi-leki szenvedését, Szent Jakab kagylóval díszített
tarisznyájával és felöltőjével. A sikeres udvari festő, Zichy
Mihály – akinek többször is meggyűlt a baja az egyházzal
antiklerikális nézetei miatt – virtuóz módon jeleníti meg,
pár akvarell tónus segítségével az engesztelést kereső hívő
és a merev szabályokat követő klérus ellentétét.

Zichy jól ismerte a szerelem pusztító erejét: bár az
erkölcsös 19. század színfalai között élt, fittyet hányt a
konvenciókra. Nyári Krisztiántól tudjuk mennyi szerelmi
szál fonta be élete szövevényes regényét: fiatalon I. Miklós
cár unokahúgát, Jekatyerina Mihajlova negyhercegnőt
rajztanárként kísérte el Európai körútján, de olyan közel
kerültek egymáshoz, hogy az uralkodócsalád inkább
eltávolította a főrendi leány mellől a gáláns festőt.
Majd elszegényedve és megbetegedve beleszeretett orosz
ápolónőjébe, aki három gyereket szült neki. Kevéssel
később, már a cár udvari művészeként, belelátott a
szabados erkölcsi életet élő udvar titkaiba, sőt, ő készítette
a kéjt hajszoló arisztokraták számára a pornográf
rajzocskákat. Mikor elhagyta Oroszországot, hogy
Párizsban telepedjen le, maga mellé vette – ekkor már 53

Az El Camino híres jelképe, a Szent Jakab kagyló mindenféle formában
feltűnik a zarándokút során
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éves! – huszonéves tanítványát, Mary Etlingert, akivel
nemcsak műtermét, de ágyát is megosztotta. A tehetséges
lány elhagyta, Zichy pedig visszatért Oroszországba, de az
újságírók még a hetvenöt éves mesterről is így írtak: „Az
asszonyok, hogy enyhén szóljunk – egyszerűen szerelmesek az ősz mesterbe.”

Zichy Mihály: Mary Etlinger, Zichy szerelme
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230 Henczné Deák Adrienne (1890-1956)

231 Hatvany Ferenc (1881-1958)

Pünkösdi rózsák
Peonies

Hölgy gyöngysorral
Lady with a Pearl Necklace

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

105x85,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 524 EUR	
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 984 - 1 443 EUR	

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 902 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 8 197 - 11 475 EUR	

n
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232 Mattis Teutsch János (1884-1960)
n

Álló alakok
Figures Standing
180x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MT
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 672 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 22 951 - 32 787 EUR	

Az utókor újra és újra átértékeli az életművek egyes korszakait. Míg a kései Picassót unták kortársai, ma
ezekért a kiforrott művekért lelkesednek a műértők. Hasonlóan rendeződött át a Grasham idősödő festőinek
pozíciója, ma már nem kiüresedő életműveket látunk, hanem a kiteljesedés és kiforrás stációit. Hasonló
módon igényli Mattis Teutsch János, a magyar absztrakció úttörője, hogy újraértelmezzük nagy formátumú,
klasszicizáló érett korszakát, amely a két világháború közötti art deco, birodalmi neoklasszicizmus vagy akár
a római iskola összefüggésrendszerében nyeri el valódi értelmét.
„A nagy párhuzam:
a természeti formák legyőzése a művészet által,
a természeti erők legyőzése a technika által.
A művészet felépítés: statikus – függőleges,
a technika mozgás: dinamikus – vízszintes.
A természet: a természet műve – műalkotás: az élet műve.
Két kiegészítő függőleges, statikus, excentrikus.
A műalkotás a művész által megvalósított, tetté vált vágy.”
(Mattis Teutsch János: Stabilitás és aktivitás a műalkotásban)

Szőnyi István: Hegytetőn, 1925, Magyar Nemzeti Galéria
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233 Borsos József (1821-1883)

A MEGOSZTÓ KIS PESTI

Szeret-nem szeret? (Virágjóslás), 1856
Fortune Telling, 1856

A Szeret-nem szeret (Virágjóslás) Borsos József
pályájának egyik legtitokzatosabb alkotása. Profán,
egyszerű témája ellenére gazdag művészettörténeti
elemzéseknek nyújt termékeny táptalajt, és a néző, akinek
tekintete hajlamos lehet megragadni szerelmi történetünk bájos, már-már negédes mosolyú hősnőjén, talán
nem is sejti, hogy a Szeret-nem szeret mekkora
hullámokat vert Borsos kortársainak körében. „A mai
művészettörténész – írja Veszprémi Nóra Borsos korábbi
elemzője, Sinkó Katalin gondolataira reflektálva – a
Virágjóslásnak azokat a vonásait látja, amelyek elvont
ideálképpé teszik: tagadhatatlan kötődését a nazarénus
eredetű és a düsseldorfi iskola által folytatott, szőke és
barna hajú nőalakot ábrázoló barátságképekhez; alakjainak
szoborszerűségét, melankóliáját.”
A kompozíció azonban jóval többet tartogat a nemzetközi
áramlatokból merítő bécsi biedermeiernél. Megosztó
kvintesszenciája mindannak, amiért az 1850-es évek elején
minden divatos bécsi gavallérnak volt legalább egy
Borsos festménye, és amiért ezzel párhuzamosan mind az
osztrák, mind a magyar sajtóvisszhangok elmarasztalták a
pályája csúcsán lévő fiatal alkotót.

n

132x114 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left:
Borsos József 856
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 22 950 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 32 787 - 52 459 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- 1856 októberében a művész tulajdonában; az
Ernst Múzeum aukciói LII. II. rész (1935),
kat. 1828. (a katalógus szerint „Liszt Ferenc
és a Wittgenstein család gyűjteményéből”)
R. IX. tábla; majd Décsey letét
- Szerepelt a Nagyházi Galéria 90. aukcióján
(2002. november, kat. 138.), a Nagyházi Galéria
112. aukcióján (2004. december, kat. 205.),
a Mű-Terem Galéria 21. aukcióján (2005. kat. 56.)
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Jahresausstellung, Kunstverein, Bécs, 1856. kat. 93.
(Das Blumenorakel. „Er liebt mich, er liebt mich nicht”
Eigenthum des Künstlers), MNG Mgt., kat. 153.

„KÁVÉILLATOS ELBÁGYADÁS”, AVAGY AZ ÉRZÉKISÉG
TOBZÓDÁSA?

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Sinkó Katalin: Válogatás magyar műgyűjteményekből.
Budapest: MNG, 1981. kat. 153.
- Az Ernst Múzeum aukciói, LII. II. rész. 1935. kat. 18-28.
- [Spectator]: „Az Ernst Múzeum aukció kiállítása”
Művészet, 1935. 344.
- Sinkó Katalin: „Collectorok’ tűköre. Műgyűjtők
seregszemléje a Galériában” Budapest, 19. évf.
(1981) 10. sz. 25.
- Aczél Eszter Krisztina-Békefi Eszter-Farkas Zsuzsa:
„Borsos József festő (1821-1883) műveinek jegyzéke
(2. rész)” Művészettörténeti Értesítő, 52. évf. (2003)
1-2. sz. kat. 165. 101.
- Veszprémi Nóra (szerk.): Borsos József. Festő és
fotográfus (1821-1883). Budapest, MNG,
2009. kat. 108. 154.

A Szeret-nem szeret élettel teli alakjai aligha tipizált, éteri
lények, de nem is rendelkeznek kimondott egyéni karakterrel – a festmény nem a szó szoros értelmében vett életkép,
de nem is csupán egy allegória, mely Itáliát és Germániát
vagy a szangvinikus és melankolikus személyiségtípust
játssza ki egymás ellen. Borsos lenyűgöző tehetségét és
technikai felkészültségét gyakran bécsi mestereiéhez,
Ferdinand Georg Waldmülleréhez és Friedrich von
Amerlingéhez mérték, de monográfusa, Kopp Jenő még
ennél is tovább ment: szerinte Borsos „tüzesebb
temperamentum. Az élet szerelmese, ki lelkes
odaadással dobja bele magát a teóriáktól mentes,
mindenben csak a szépet kereső áramlatba.” Ami Borsos
zsánerfestészetét illeti, Waldmüllertől csupán a modellálás
magabiztosságát és a műfaj szeretetét örökölte, nőalakjai
azonban „melegebbek, puhábbak, húsból és vérből
valók”.

Borsos József: Lányok bál után, 1850,
Magyar Nemzeti Galéria

Barabás Miklós: Liszt Ferenc, a festmény
korábbi tulajdonosának portréja, 1847
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Ez az a sajátos karakterisztikum, amellyel a korabeli
kritikusok – többnyire erkölcsi okokból – képtelenek voltak
megbirkózni, és amelyet manapság a nemzetközi
recepcióesztétika Michael Fried vagy Stephen Bann
személyében olyannyira magasztal Caravaggio érett
festészetében. Az anyagi értelemben vett test és a testiség
képletes előtérbe tolása – és ezzel egyenes arányban a
költőiség, a szellem háttérbe szorulása – egy olyan korban,
ahol a művészet „nyugodt, komoly urakat fest, kik az
unokák példaképei kívánnak maradni” és „asszonyokat,
kiknek élete a négy fal”, végzetes szakmai öngyilkosságnak
bizonyult. A bécsi Humorist folyóirat egyenesen
Phrynével, a gyönyörű ókori kurtizánnal azonosította a Szeret-nem szeret leányait, a testiség mocsarában
megragadt nővel, akinek nincs helye egy tisztes polgári
szalonban. A negatív visszhangokat csak még inkább
fokozhatta a kép témája, amely előrevetíti a lány erkölcsi
hanyatlását, mert bár a szárszorszép a tisztaság és
ártatlanság bibliai szimbóluma, magában hordozza a
beteljesedett szerelem jóslatát, a viszontszerelmet.
A mai szakirodalom (így Veszprémi Nóra) inkább már kései
romantikát, csupán hangulatában megőrződött
neorokokót emleget a Szeret-nem szeret kapcsán.
Valóban, a mai szemlélő szinte egyáltalán nem, vagy csak
nehezen tudja felvenni a szellemtörténész pozícióját. Van,
hogy egy-egy festőt bizonyos korok nem értékelnek
(vegyük csak példaként Jean-Baptiste Greuze-t, akiért
Denis Diderot rajongott, majd száz évvel később a
Goncourt fivérek pálcát törtek felette valós vagy vélt
eroticizmusa miatt), Borsost azonban legszűkebb
környezete sem értette meg igazán, nem láttak túl
impozáns, közéleti személyiségeket és tehetős mecénásokat ábrázoló portréin.
A Szeret-nem szeret művészi kvalitása minden
kritikai visszhangtól függetlenül elvitathatatlan: a
vékonyan felhordott festékréteg és a karcsú alapozás
megőrzi a lányok arcának hamvas szépségét és a vörös
szoknya könnyedségét, ugyanakkor az óvatosan kezelt
fény-árnyék játék lágyan modellálja az alakokat, akiknek
hófehér bőre szinte lüktet a vásznon. Borsos színei
melegek és teltek – itt az Amerling-féle itáliai kolorit
hatása érződhet –; hogy egy pillanatra visszatérjünk Kopp
Jenőhöz: „érzéki magyar vére forróbb színeket keres”.
A Szeret-nem szeret letisztult háromszög pozíciója
valamivel sikerültebbé teszi a képet párdarabjánál, a
Kíváncsiságnál, mely jelenleg lappang. Ott vannak
ugyanakkor az apró részletek, a fülbevaló, a karkötő, a
rózsás hajdísz, melyeket Borsos a holland csendélet-festészet pedantériájával festett meg. Mint ismeretes, Borsos
pályájának kezdetén holland csendéleteket is másolt,
1850-ben Ferenc József is vásárolt tőle egy díszedénycsendéletet a bécsi császári gyűjtemény számára.
A Szeret-nem szeret értékeire az Ernst Múzeum
1935-ös katalógusa szerint Liszt Ferenc is felfigyelt,
aki valószínűleg a bécsi Műegylet 1856-os
kiállításán jutott hozzá a festményhez – így
megindítva a mű egykori prominens tulajdonosainak
lajstromát.
Pap Eszter
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