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műgyűjtés - magángyűjtemények

KIESELBACH GYÛJTEMÉNY
HUNGARIAN MODERNISM
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Budapest, 1996
Selection from the Kieselbach
Collection, Budapest, 1996
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18.

Á R V ERÉS I F ELTÉTELEK

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 SALE

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.

37 Tihanyi Lajos
Falusi kentaur, 1912

32 Berény Róbert
Weiner Leó portréja, 1911

n

45 Tihanyi Lajos
Önarckép, 1910-es évek

n

n

A kilencvenes évektől 2008-ig interjúkban és privát beszélgetések közben is sokszor kimondtam, hogy aranykorban élünk: műkereskedőként, gyűjtőként és művészettörténészként szinte
állandó izgalomban teltek a napok. Egyik felfedezés érte a másikat, soha nem látott, évtizedeken át lappangó remekművek bukkantak fel, korábban szinte ismeretlen művészek kerültek a
figyelem középpontjába és mindezek hatására a kánon folyamatosan változott. Egy szóval: pezsgett az élet. A válság idején tudatosan hátrébb léptem, de a pesszimista jóslatok ellenére
tudtam, hogy csak várnom kell: rendeződnek majd a viszonyok, megindul a konszolidált, csendes fejlődés, sőt idővel a dolgok visszatérhetnek az egykori kerékvágásba. Így lett. Ma már jól
látható, hogy a felfedezések és meglepetések kora nem múlt el örökre, hogy ismét örülhetünk a műkereskedelem inspiráló felpezsdülésének.

63 Vörös Géza
Akt műteremben, 1930
n

80 Szántó György
Öröm, 1921

218 Szabó Vladimir
Halászfalu
(Olasz fantáziaváros), 1934

n

161 Scheiber Hugó
Absztrakt önarckép,
1928 körül

n

n

Aki kézbe fogja és átlapozza ezt a katalógust, egyértelműen igazolva láthatja ezeket a megállapításokat. Olyan sűrűségben kerültek elő és válnak megvásárolhatóvá a fontos műalkotások,
hogy arra legalább egy évtizede nem láttunk példát. Jelentős kollekciók kiváló darabjai „mozdultak” meg, így alkalom kínálkozik arra, hogy akár a Wolfner-, a Bedő- vagy éppen a Kolozsvárygyűjteményből válasszon magának valaki egy-egy jól ismert művet. Kivételes alkalom, hogy a leghíresebb magyar író-gyűjteményből, Füst Milán legendás válogatásából néhány múzeumi
rangú mű az aukció kínálatába került. Berény Róbert Weiner Leóról, illetve Varró Istvánról festett portréja, Tihanyi Lajos Falusi kentaurja és korai Önarcképe a magyar modernizmus ikonikus
alkotásai, amelyek évtizedek óta hazai és külföldi múzeumok falán, kötetek és folyóiratok tucatjaiban hirdették a magyar avantgárd, a fauve és expresszionista festészet jelentőségét.
Jól látható, hogy a kínálat élénkülése szorosan összefügg a hazai műtárgypiac vonzerejének növekedésével. Ennek is köszönhető, hogy hazatért Méray Tibor Kossuth-díjas író párizsi
kollekciója, benne többek között Czóbel, Egry, Mednyászky, Réth Alfréd és Kmetty János alkotásaival. Szintén idegenből tért vissza Budapestre Farkas István drámai erejű kompozíciója, az
Elment, Vörös Géza art deco főműve, az Akt műteremben és Scheiber jelképi erejű absztrakt önarcképe, amely egykor a festőről szóló monográfia szimbóluma volt, majd a modern dizájnnak
köszönhetően az elmúlt években egy kávéskészlet díszítő motívumaként született újjá.
Ziffer Sándor 1907-es fauve önarcképe a magyar modernizmus korai, párizsi hatásokról tanúskodó éveit reprezentálja, míg az egész aukció egyik legizgalmasabb festménye, Szántó György
Öröm című kompozíciója már az aktivizmus forradalmi lendületét reprezentálja.
A háború utáni emigráció egyik központjában, Bécsben készült kép a fiatalon megvakult, s később íróként sikereket elérő festő vitathatatlan főműve, amelynek kirobbanó vizuális ereje, sodró
lendülete és hatalmas mérete egyedülálló a kor magyar festészetében.

96 Kmetty János
Csendélet fehér kannával és gyümölcsökkel,
1915 körül
n

248 barkász lajos
Lombok között (Ősz a kertben), 1915 körül

213 Ferenczy Károly
Esti fürdés (Fürdő ifjak), 1906

153 Aba-Novák Vilmos
Zugligeti részlet („Itt lakom”), 1926

n

n

n

Aba-Novák életművének legerősebb, korai periódusát két kiemelkedő festmény képviseli, amelyek közül egy árkádiai hangulatú, aktos kompozíció a világhírű fotóművész, André Kertész enteriőr-fényképein is feltűnik, amelyeket emigrációja előtt a fiatal festő otthonában készített. E fotók a most felbukkant festménnyel együtt tökéletes szimbólumai annak, milyen messze
vezethetnek az azonos pontból eredő utak: az új hazát választó Kertész Andor ma már a világ legnagyobb múzeumainak nemzetközi sztárja, míg a vele együtt induló, kivételes tehetségű
festőbarát hírneve még ma is csupán Magyarország határáig terjed.
Az aukció és az elmúlt évek egyik legnagyobb műtörténeti szenzációja Ferenczy Károly Esti fürdés című képének felbukkanása. A közel egy évszadon keresztül rejtőzködő, múzeumi kvalitású
festményről még fekete-fehér fényképet sem ismert a kutatás, csupán néhány elejtett megjegyzés utalt a létezésére. Senki sem hitte volna, hogy mindvégig a festő unokatestvérének
leszármazottai őrizték, kiknek döntése révén végre mindenki megismerheti a legszebb nagybányai festmények poétikus hangulatát idéző remekművet.
A kevésbé ismert, felfedezés előtt álló alkotók közül két festőnő, a Nyolcakkal együtt kiállító Lehel Mária és az Új nyolcak tagjaként jelentkező Lóránt Erzsébet egy-egy expresszív hatású
csoportképpel szerepel, míg Barkász Lajos művészetét egy kivételes szépségű, monumentális budai tájkép reprezentálja. Az egykor Pikler Gyula – Josef Hoffmann világhírű bécsi építész által
tervezett – pasaréti villáját díszítő kompozíció nem csupán azt bizonyítja, hogy az osztrák szecesszió, elsősorban Gustav Klimt művészete a közismert Párizs-hegemónia ellenére jelentős
hatást gyakorolt a századforduló magyar festészetére, de azt is jól mutatja, mennyi felfedezésre váró tartaléka van még a 20. századi magyar képzőművészetnek.

245 Farkas István
Elment (Elváltak), 1941
n
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119 Czóbel Béla
Sárga virágok enteriőrben,
1920-as évek vége
n

106 Ziffer Sándor
Önarckép zöld falú nagybányai
műteremben, 1907 körül
n

228 Aba-Novák Vilmos
Fürdőző nők, 1924
n

E hatalmas, reménykeltő tartalék frappáns bizonyítéka Szabó Vladimir Olasz fantáziaváros című festményének felbukkanása is. A monumentális méretű kép az utóbbi évek egyik legizgalmasabb művészettörténeti felfedezése. Az Aba-Novák hatásáról tanúskodó, a legjelesebb múzeumok falaira kívánkozó kompozíció szó szerint kimeríthetetlen vizuális csemegét kínál: a néző
szeme egyik szereplőről a másikra téved, miközben nem győzi befogadni az elé tálalt látvány páratlan gazdagságát. A kép lenyűgöző színhatása és felületének artisztikuma – a többi jelentős
alkotáshoz hasonlóan – a katalógus lapjain a nagyítások segítségével szokatlanul nagy hangsúlyt kap: ez a szerkesztési elv arra ösztönzi a nézőket, hogy a művek befogadásakor a tematikus
és tartalmi utalások mellett a tisztán festői értékekben, a foltok, a színek és a faktúra szépségeiben is elmerüljenek.
Kieselbach Tamás

1 Vaszary János (1867-1938)

2 Vaszary János (1867-1938)

Figyellek
Watching You

Olasz tengerparton (Alassioi strandon), 1922
On the Beach by Alassio

22x17 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszary J.

22x30 cm
Színes ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Alassio 922
VIII. 26 Vaszary

n

n

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 450 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 451 - 2 580 EUR	
kiállítva | exhibited
- (Feltehetően) János Vaszary. Galerie Semiha
Huber, Zürich, 1964. december – 1965. január
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Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 450 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 451 - 2 580 EUR	

Leonard Tsuguharu Foujita: Macskák
könyve, 1929

kiállítva | exhibited
- (Feltehetően) János Vaszary. Galerie Semiha
Huber, Zürich, 1964. december – 1965. január
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3 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Árva vára
The Castle of Árva
24x31 cm
(ablakméret)
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 096 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 16 129 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Czóbel Margit, Mednyánszky László

unokahúgának hagyatékából

Árva vára, napjainkban

Mednyánszky László: Beczkó vára, magántulajdon

Telepy Károly: Árva vára, 1880,
magángyűjtemény
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4 Kádár Béla (1877-1956)

5 Scheiber Hugó (1873-1950)

Párizsi diáklány
Student in Paris

Revü (Kánkán), 1930-as évek
Can-can, 1930s

28x22 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

69x49,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

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

Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 968 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR	

n
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6 Félegyházi László (1907-1986)
n

A kockás szoknya (Art deco portré Zsolnay vázával), 1924
The Checkerd Skirt (Art deco Portrait with a Zsolnay Vase), 1924
80x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Félegyházi 924
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Sz. Kürti Katalin: A Debreceni Ady Társaság
képzőművészei. In.: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve
1974 (Debrecen, 1975), 772–773.

A festményen szereplő vázához hasonló, Apáti Abt Sándor
által tervezett, grés technikájú Zsolnay vázák Gyugyi László
gyűjteményéből, 1903 körül
Minták varázsa
Barna szemű fiatal szépség tűnődik maga elé nézve egy kanapén. Az olasz metafizikus festészetből ihletődő, buborékvilágként lezárt csendes varázst a minták rafinált festői játéka tölti ki.
A szoknya fekete-fehér csíkja az art deco nagy kedvencét, a sakktáblamintát variálja a szürke és fekete tónusok eleganciájával. Az ölbe ejtett jobb kéz éles sziluettet rajzol a szövetre,
miközben a zöld smaragdgyűrű köve bravúrosan ismétli meg a kockák rendjét (a drágakőpont ott van és pont akkora, mint a fekete négyzet lenne alatta). A formákkal és színekkel való játék
itt nem ér véget: a fehér blúz íves gallérját ismétli a fehérrel szegélyezett zöld kabátka íves formája – a két szín jól kitalált kettősét refrénként visszhangozza az art deco éjjeliszekrényre
helyezett Zsolnay kerámia zöld–fehér mezője. A vázában mezei virágok, a kerámia hasán folytatódó növényi szárnyak okkerje pedig az ágytakaró kárpit ornamensén tér vissza.
Elfeledett újtárgyilagosság
A portré készítője Félegyházi László, a magyar art deco és újtárgyilagosság egyik töredékesen ismert életművű alkotója. Az évtizedekig Debrecenben élő alkotó a 20-as évek második felében
tanult a Képzőművészeti Főiskolán. 1930-ben telepedett le Debrecenben, tanított a Református Gimnáziumban, később pedig a Tanítóképző Intézetben, miközben részt vett a főváros
művészeti életében. Sorra állította ki letisztult formákkal és hűvös kolorittal dolgozó képeit az Ernst Múzeum és a Nemzeti Szalon tárlatain, szerepelt a Szinyei Társaság, a Munkácsy-Céh és
az Új Művészek Egyesületének seregszemléin. 1932-ben mutatkozott be G. Szabó Kálmánnal közös kiállításon a debreceni Déri Múzeumba, ahol nemcsak az azóta híresé vált art deco
enteriőrjelenete, az 1931-es Ülő nő volt látható, hanem a Zöldkabátos lány című festményei is, amelyet minden bizonnyal azonosíthatunk most kalapács alá kerülő alkotásával.

Medveczky Jenő: Nővérek, 1929, magántulajdon
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7 Gheorge Vanatoru (oltenita 1908-1983 bukarest)

8 Nagy Oszkár (1893-1965)

Bukarest (Tél)
Bucharest (Winter)

Nagybányai utcán
Street in nagybánya

n

46x51 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gh Vanatoru
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR	
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n

Az 1908-as születésű Gheorge Vânatoru a modern román festészet jeles képviselője. 21 évesen apja
határozott tiltása ellenére a festői pályát választotta és 1929-től 1934-ig a bukaresti Képzőművészeti
Főiskolán tanult Arthur Verona, Francisc Sirato és Nicolae Tronitza növendékeként. 1932-ben
mutatkozott be először a nyilvánosság előtt a Nemzeti Szalonban, első önálló kiállítása egy évvel
később nyílt ugyanott, a Mozart teremben. Számos alkalommal állított ki külföldön, 1942-ben részt
vett a velencei biennálén, ahol modern hangvételű, gazdag kolorittal rendelkező alkotásai megosztották a kritikusokat. Jellegzetes fényjáték-kísérletei expresszív hangvételűkkel, lendületes gesztusaikkal
emelkedtek ki a kortársak művei közül.

38,5x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagy Oszkár
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 8 065 EUR	
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9 Tihanyi Lajos (1885-1938)

10 Biai Föglein István (1905-1974)

Párizsi metró építése a Szajnán, 1907
Construction of the Underground in Paris, 1907

Kávéházi flört (Nagyvárosi este)
Summer night

17x21,5 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hotel Du St Michel Paris 907
Cölöpverők

61x91 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Biai

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	
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Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 613 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 096 - 2 903 EUR	
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11 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Téli Dunapart
The Danube Bank in Winter
33,5x41 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 226 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 9 677 EUR	
Szerepelt a BÁV 53. aukcióján

„A színek akkor egészségesek, ha tartózkodók és akkor egészségtelenek, ha komplementerek során mozognak. Minél kevesebb szín van
egymás mellett és minél közelebb állanak a feketéhez és a fehérhez,
annál egészségesebb a hatásuk. Annál szilárdabbak a tárgyak, annál
átlátszatlanabb és plasztikusabb a megjelenésük.”
/Mednyánszky László naplója/

Mednyánszky László: Téli táj, 1910 es évek, magántulajdon
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12 Götz B Ernő (ipolyság 1882-1941)

13 Csók István (1865-1961)

Tavasz, 1910 körül
Spring, c. 1910

Keleti oltár a festő műtermében (Buddha
üvegablak előtt)
Oriental Altar in teh Artist’s Studio

n

57x46 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Götz B Ernő

Götz B Ernő: Szilváskert,
1913, lappang

50
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Boromisza Tibor: Fürdőzők,
1909, magántulajdon

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR	

n

47x43 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I B.P.
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 5 161 EUR	
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14 Balázs János (1905-1977)

15 Balázs János (1905-1977)

Család (A pécskődombi házban)
Family

Cigánymitológia
Gipsy Mythology

n

45x37 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: B János
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 419 EUR	
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47x59 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balázs János
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 226 - 6 452 EUR	
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16 Gulácsy Lajos (1882-1932)

17 Dési Huber István (1895-1944)

Kávéház előtt Na’Conxypanban
In Front of The Café in Na’Conxypan

József Attila portréja
The Portrait of Attila József

14x16 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy
Firenze

20x16 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Dési Huber
Jelezve balra lent | Signed lower left: József Attila

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 581 EUR

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 645 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

n

Gulácsy Lajos: Na’Conxypanban
hull a hó, 1910 körül, magántulajdon
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1922

1925

1929

1931

1932

1934

1936

Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,
mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szivében néha elidőz
a tigris meg a szelid őz.
József Attila: Csak az olvassa…
című verséből, 1937. jún. eleje
József Attila, 1930-as évek

Dési Huber István: Illyés Gyula
és József Attila kettős arcképe

Kieselbach galéria
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18 Vaszary János (1867-1939)
n

Mediterrán táj balkonon olvasó zöld ruhás nővel, 1905 körül
Mediterranian Landscape with a Reading Woman on the Balcony, c. 1905
48,5x41 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 613 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 22 580 EUR	

„Sűrű, fekete mozdony, túlfűtve” – mondta Vaszary Jánosról egykori tanítványa, László Gyula. Vaszaryt
nyughatatlan természete folytonosan új tájakra űzte. Generációjának képviselőihez hasonlóan a müncheni
Akadémián kezdte tanulmányait, majd 1889 őszén Párizsba utazott és beiratkozott a Julian Akadémiára.
1891-ben atyai nagybátyjával, – a későbbi esztergomi érsek és pannonhalmi püspök – Vaszary Kolossal itáliai
tanulmányútra indult: Velencébe, Firenzébe és Rómába látogattak, ahol a fiatal festő örökre beleszeretett a
mediterrán hangulatú lankás dombokba és terrakotta háztetőkbe. Vaszary legközelebb 1905-ben tért vissza
Itáliába – valószínűleg a Velencei Biennálé apropóján – és tovább is utazott Dél-Franciaországba, Monacóba,
majd Spanyolországba, ahol az atmoszférikus jelenségek, a napszakok fényei kerültek nála középpontba, a
„ködösen elmosódó, gyöngyházas látomások”.
Valóban, Vaszary művészetében 1904 körül stiláris változás figyelhető meg: az eddigi kötöttebb ecsetvonások
fellazultak, apróbb színfoltokra bomlottak, és az új ecsetkezelés nyomán a tárgyak határai elmosódtak,
nőalakjai feloldódtak az őket körülvevő miliőben. Tárgy és alak, alak és környezet mellérendelő helyzetbe
kerültek egymással, ugyanakkor időtlen egységet sugalltak örvénylő fénypászmáikkal. „A harangok zúgnak a
piazzán, ezen a világ legszebb Szalonján, hemzseg Európa. Mert úgy tömve van a sok embertől Venezia, hogy
egész karavánok sétálnak ide s tova az Isten ege alatt.”
A Mediterrán táj című képen is, az árnyékos balkonon olvasó hölgy sziluettje puhán belesimul a mögötte lévő
lombos vegetációba, a festmény alsó része finom párbeszédet folytat a felül feltáruló, fényben fürdő
városképpel, mindeközben a templom kupolájának patinája a fák zöld lombjára rímel.
Pap Eszter
Vaszary János: Jézus temploma Madridban,
1905, magántulajdon
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19 Vaszary János (1867-1939)

20 Ismeretlen magyar festő, 1910-es évek

Frissítők a tengerparti kávézó asztalán (San Remo)
Refreshing Drinks on the Table (San Remo)

Műtermi csendélet
Studio Still-Life

23x31 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary János

68,5x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 806 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 02 097EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR	

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- János Vaszary. Galerie Semiha Huber, Zürich,
1964. december – 1965. január
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21 Szőnyi István (1894-1960)

22 Fényes Adolf (1867-1945)

Zebegényi tavasz, 1939
Spring in Zebegény, 1939

Séta a parkban (Park télikert pavilonjával)
Walk in the Park

38x57 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I 1939

31,5x44 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 290 EUR	
Becsérték: 550 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 774 - 2 581 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 067 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 871 EUR	

n
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23 Koszta József (1861-1949)
n

Pipacsos mező
Poppy Field
42x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 581 - 38 710 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szinyei Merse Anna: Koszta József főművei köz- és magángyűjteményekben.
Kiállítás a szentesi Koszta József Múzeumban 2006. szeptember 29. és november 12. között.
Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2006. 43. o. 31. kép
- Szinyei Merse Anna: Koszta József 1861-1949 élete és művészete a dokumentumok tükrében.
Budapest: Kogart Galéria, 2014. 121. o.
- Szinyei Merse Anna: A magyar festészet mesterei. Koszta József.
Budapest: Kossuth Kiadó és Magyar Nemzeti Galéria, 2014. 62. o.

„Pipacsos táján ugyanis fénytelítettségükben rakta még egymás mellé a legtüzesebb tiszta alapszíneket.
Távoli előzményként feldereng a szemlélőben Szinyei Merse Pál 1902-es Pipacs a mezőn című festménye,
annak lágyabban kontrasztos színharmóniái azonban Kosztánál valahogy »ropogósabbá«, ugyanakkor
síkszerűen dekoratívabbá válnak.
/Szinyei Merse Anna: Koszta József 1861-1949 élete és művészete a dokumentumok tükrében.
Budapest: Kogart Galéria, 2014. 131./

Szinyei Merse Pál: Pipacsos mező, 1896,
Magyar Nemzeti Galéria
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24 Vén Emil (1902-1984)
n

A Canale Grande a Rialto-híddal
Canale Grande with the Rialto Bridge
100x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vén
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 8 065 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Losonci Miklós: Vén Emil, Budapest, 1984, XII. kép, Emil Ven
- Österreichisches Kulturzentrum, Palais Palffy, Bécs,
kiállítási katalógus,
- A Magyar Nemzeti Galéria tizedik csoportkiállítása, 1978,
kiállítási katalógus

A velencei Rialto híd, 1900-as évekbeli képeslap
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25 Szepesi Kuszka Jenő (1885-1948)
n

Tar-patak tavasszal, 1913
Brook in Spring, 1913
100x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szepessy
Kuszka Jenő 913
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9677 - 16 129 EUR	

A budapesti Iparművészeti Iskolában tanult. Később Mednyánszky László
volt mestere, képein erős Mednyánszky-hatás látható. Európa több
országában járt tanulmányúton. Sokat dolgozott a Felvidéken, a Tátrában.
1906-tól kiállító művész, Budapesten a Műcsarnokban állított ki. Több
vidéki városban is bemutatta alkotásait.

Vaszary János: Dombos táj, 1907 körül, magántulajdon
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26 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Téli patak a Tátrában
Winter Brook in the High Tatras
36x35 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 806- 8 387 EUR	

„Megfigyeltem a hóhatásokat nappal, este és éjjel. Sokkal nyugodtabb és lágyabb, mint amint én
csináltam és talán látni véltem. Különösen hihetetlenül nyugodtan hat minden, még a leghatározottabb
sötét is. A hó lapályának árnyalatait különösen szürke vagy ködös időben figyeltem meg. A levegő és a
háttér meleg, a hó elől kissé hideg, de van valami fluktuáló, világító, úgyszólván a felület alatt rejtőző tűz.
Ezt csak technikai eszközökkel, optikai csalódásokkal lehet visszaadni. A borús vagy hideg napokon a hó
sohasem hideg, sőt a félárnyékok is többnyire kissé meleges szürkét mutatnak fel. A téli tájak fő jellege a
nyugalom. Egy egyszerűsítő skála mint nagy sima tónus folyik végig. A fákon és gallyakon fekvő hó jóval
sötétebb, mint a többé-kevésbé vízszintes, sík hó. Techikailag fontos, hogy hótájak lehetőleg tiszta
vászonra legyenek festve. Főleg a levegő és a masszák nyugodt hatására kell súlyt fektetni.”
/Mednyánszky László naplója/

Mednyánszky László: Aranyló fények a téli erdőben,
magántulajdon

Mednyánszky László: Naplemente, 1907 körül,
magántulajdon
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27 Vaszary János (1867-1939)

28 Jándi Dávid (1893-1944)

San Remo-i tengerparton (Tengeri szellő)
On the Beach in San Remo

Velence, 1930
Venice, 1930

25x34 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary János

48x32 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi 930

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 225 - 4 838 EUR	

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

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- János Vaszary. Galerie Semiha Huber, Zürich,
1964. december – 1965. január
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29-60 tétel

Füst Milán gyűjteményének 32 válogatott, köztük múzeumi kvalítású darabjaihoz külön
katalógus készült részletes tanulmányokkal, képanyaggal

Az árverésre bocsátott 32 festmény és grafika bevételéből befolyó vételár a Füst Milán Fordítói
Alapítvány Kuratóriuma határozata alapján az alapítványi célok további kiteljesítését szolgálja
Füst Milánné Helfer Erzsébet közcélú kötelezettségvállalásakor/végintézkedésekor (1982), ill. halálakor (1987) meglevő vagyonának legértékesebb részét a Füst Milán és
felesége Helfer Erzsébet műgyűjteménye képezte, melyből a Magyar Nemzeti Galéria gyűjtőkörébe tartozó festmények és grafikák 257, a Szépművészeti Múzeum gyűjtőkörébe tartozó festmények és grafikák száma 136 művet, mindösszesen 393 művet számlált. A Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma előre tekintve több évtizedre
meghatározta a Kuratórium cél szerinti működésének szempontjából kiemelkedőnek fontosnak tartott célokat, e célok elérése érdekében bocsátott a Kieselbach Galéria téli
aukciójára 32 festményt, ill. grafikát, melyek közül a Nyolcak köréhez tartozó, Berény Róbert és Tihanyi Lajos festményei mind a nemzetközi, mind a magyar, valamint az egyes
alkotók életművén belül elfoglalt kiemelkedő helyét fő művek, művészi kvalitását tekintve nemzeti értéket képviselnek, úgy mint Berény Róbert: Weiner Leó portréja, 1911,
Füst Milán portréja, 1928 körül, Férfi arckép (Varró István), 1918, valamint Tihanyi Lajos: Két férfiakt lóval, 1912, Önarckép, 1910-es évek. Kiemelkedik az aukcióra bocsátott
festmények közül Rippl-Rónai József két női portréja, valamint Nagy Balogh János: Konyharészlet című festménye. Megjegyezni kívánjuk, hogy Nagy Balogh János művészetét
a Nyugatban elsőként Füst Milán méltatta. Távlati céljaink között szerepel a Füst Milán Fordítói Ösztöndíj 2500 €, a Füst Milán Költői és Prózaírói Díj összegének 250.000 Ft,
valamint a magyar irodalmi művek külföldi megjelenésének támogatására szánt összegeinek felemelése. A Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma régi adósságát kívánja
törleszteni azáltal, hogy a jelenleg katalogizálás alatt álló Füst Milán könyvtárának mintegy 12 ezer darabot számláló kötete elhelyezésére a lakáson belül a 25 m2-es konyha
átalakításával könyvtárszobát hoz létre, lehetőséget biztosítva arra, hogy a kutatók tudományos kutatás céljára használhassák Füst Milán könyvtárát, azt a könyvtárat, melyek
kötetei alapját képezték Füst Milán tudományos és irodalmi munkásságának. A neki dedikált könyvek reprezentálják a Nyugat első és további nemzedékeinek Füst Milán költő,
író, drámaíró, filozófus, gondolkodó iránti elismerését, tiszteletét. Terveink között szerepel Füst Milán és felesége Helfer Erzsébet teljes művészeti gyűjteményének művészeti
albumban történő bemutatása, melynek koncepcióját Szegedy-Maszák Mihály, a Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriumának elhunyt elnöke dolgozott ki, Költő festmények
társaságában címen, s melyben a legkiválóbb – a Füst Milán-gyűjteményhez tartozó festményeket és grafikákat ismerő – művészettörténészek írtak és írnak tanulmányokat.
Korszerűsíteni kívánjuk a 254 m2-es, immár a Füst Milán Fordítói Alapítvány tulajdonát képező öröklakás fűtését, melyet jelenleg 1960-as években gyártott korszerűnek éppen
nem mondható kazán biztosít.
Dr. Rőder Edit, ügyvéd
Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratoriumának tagja

Önéletrajzom a francia, Gallimard-féle
kiadás elébe
Nem vadásztam Dél-Amerikában, továbbá: sajnos, nem csábítottam el férjétől
Lilian Mayforth világhírű filmszínésznőt, nem voltam kalózhajó kapitánya sem, de
foglya sem – a munka foglya voltam, a szürke pokol legaljáé. Ennélfogva
életrajzom nincs is, csak munkarajzom van.
Tegnapelőtt, vagyis tizenöt évvel ezelőtt elmentem egyszer a szegények utcájában,
oda, ahol fiatalságomat töltöttem mint újságárus gyerek és egyéb efféle. Igen
elegáns voltam: hatalmas, hódprémes bunda volt rajtam és hatalmas perzsasapka
fekete püspöki süveghez hasonló. Kora délutáni idő volt, s valami csodálatos rőt
fény borította be ezt a szegénynegyedet, amely világításról ma se tudom, honnan
eredt, hogy vajon mitől pirulhatott ennyire ez a zsúfolt tömkeleg, hiszen, mondom,
még távol volt az alkonyat. Lehet, hogy a falak így akarták üdvözölni régi
gyermeküket. S az üzleteket amerikanizált nyomor öntötte el: óriási cégtáblák
támadtak itt apró, kis üzleteken, s ezeken mindenféle kedélyeskedő felírás volt
olvasható. Mondjuk, ilyesmi: Schützmann József szatócs például ilyeneket íratott
megajánlott portékái alá: – Jöjjön Schücihez vásárolni, meglátja, jól fog járni.
Megálltam az egykori, jól ismert ház kapuja előtt, azt is hosszan megbámultam,
aztán bementem az udvarába, és ott álldogáltam vagy két óra hosszat. Az udvarra
a szegénységnek ugyanaz a félhalott, tompa csendje borult, mint valamikor, s a
foszladozó lábtörlőkön csudák csudája ugyanaz a fajta macskaféle üldögélt
álmosan, mint réges-régen valamikor. Ezek a fehér-fekete-tarka macskák voltak
akkor is, most is homlokukon hegyes, fehér függönyöcskével a bal szemük fölött.
Régi ösmerőseim voltak ezek. A vasak pedig épp olyan rozsdásak voltak, mint
valaha, s a feljárat éppoly reménytelen, mint egykor.
– Hogy volt ez lehetséges vajon, hogy valaki ebből a vörhenyes szomorúságból és
tompa reménytelenségből mégiscsak fel tudott vergődni valahova? – kérdeztem
magamtól. – Micsoda erőfeszítés kellett ehhez, nemde! A szürke poklok legmélyét
kellett ehhez megjárnia nyilván, mert másképp nem lehet.
Ezt gondoltam. De aztán azt is megkérdeztem magamtól, hogy hát hova is emelkedik az ilyen? A fénybe?
– Milyen fénybe? – feleltem magamnak azonnal. – Semmilyen fénybe.
Születtem 1888-ban. Sok hányattatás után tanár lettem és író. Jelenleg tíz év óta
az egyetemen vagyok tanár. Nagyon sokat dolgoztam, megéltem jó néhány
életveszélyt is, és most már fáradt vagyok. És ennyi az életrajzom.
1957 október
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Füst Milán: Önarckép
Horgaselméjű s szikár
Aggastyán akarok én is lenni, olyan, mint maga az Úr…
S ha majd számon kérnéd tőlem a gyermekeimet,
Megvetéssel fordítom el akkor a fejem…
Mert nincsenek gyermekeim, e vigasságban nem volt részem, – mint az arabs
szamár,
Ki megszagolván honni földjét, uj ösvényre fordul hirtelen, –
Úgy indultam el én is egykor biztos útamon.
És nem az öröm útját választottam én sem, – ám a kopár sivatagét,
Hol vörös a földek szintje s nem legelész semmiféle nyáj, –
De hol majd megpróbáltatik, ki mit bir el?
S ha nem ád ott az égi Atya enni, azt kitartom-e?
S a szomjuságtól majd jajongok-e?
S a bitangságban majd, hogy elbitangolok-e?
S minden tudásban kerestem egyre új tudást
S a dicsőségben nagyobb dicsőségeket
S hol világos volt az ég, nagyobb világolást
S az asszonyölnél égetőbb és még nagyobb sötétet…
Ugy látom, öregember én már nem leszek.
S most folytassam a régit addig is? – Ó jaj, – kiáltanám egy ablakból talán
De gúnytól félek s elbuvok magamba.
Négy izzó fal mered reám csupán, –
Az Úristennek vörhenyes haragja, –
Majd bólogatva, lassan elmegyek.
S mint ki régen hordja már szivében a halált, –
Kárvallott számadó, megbántott, régi szolga
S ki birót ment el keresni, de nem talált.
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„Miután megittam a jó Albano dolcét, és
hazafelé igyekeztem, megéltem olaszországi
utam legmegdöbbentőbb kalandját. Mentem,
mendegéltem jókedvűen a sötétben, se egszer
csak egy téren elémbe állt egy látomás. Két
óriási ferde torony, de olyan ferdék, hogy azt
hittem, részeg vagyok. Az egyik jobbra dőll, a
másik balra, és ott dülöngéltek némán és
sötéten a téren, félelmesen, az Asinelli és a
Garisenda. Oly groteszken félelmetesek, és oly
stilizáltan középkoriak voltak, mint Füst Milán
némely költeménye.”

Füst Milán: A magyarokhoz
Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatalan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van
lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a
magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből
származott
E nemes-szép alakzat… Rossz idők futottak el feletted,
Megbontott a téli gond és romlásodat hozta, megtapodtak,
Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával
ellepték világodat,
Áradás szennyével borították be a kertjeid, vad vízi szörnyek ették
virágaid, – majd a vad burjánzás
Mindent ellepett utána, – oly termés volt ez e térségeken emberek!
Hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kelle szöknie…

Szerb Antal: A Harmadik Torony, 1936

De légy türelmes, – szólok hozzád, – vedd a Libanon
Ös cédrusát, e háromezeréves szűzet, – rá hivatkozom, mert onnan
vándoroltam egykor erre
Tekintsed őt, – türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajong,
De bölcsen hallgat s vár, amíg a negyedik nagy évezredben
Kibonthatja gyümölcsét e nagyvilág elé. S tán ez a sorsod itt.
Ki fénnyel sötétséget oszlat, holtat ejt s élőt emel,
Borúlatodra majdan rátekint. Halld meg szavam!
Én prófétáktól származom.

„Füst Milán senkihez sem hasonlít,
messze áll mindenkitől, mint a
sivatag fája. A könyvének olvasásához megértéséhez sok komolyság
kell, sőt annál is több: áhítat.
Szemlélődő, töprengő, vívódó lélek,
egyedüljáró a sokadalomban, új
anachoréta az élet pusztaságain.”
Nagy Zoltán (Nyugat, 1914)

Füst Milán: Végrendelet feleségemnek
Oh lomha századok, ti szálltok majd felettem,
Mint szunnyadó pásztor felett a felhők nyája.
Kihúllt szájából rézzel vert pipája
S ő alszik önfeledten.
Mert pásztor voltam én is hajdanán,
Már nem emlékszem hol, sok gyermeké
S az én számból is kihúll majd pipám…
Rég elszéledt a nyáj. S hogy halnak, élnek-é?
Ki tudja? Nem tudom. Én már csak arra vágyom,
Hogy minden évszázadban felvessem fejem
És megkérdezzelek: oh édes, mondd, az álom

„Vaskosan realisztikus és kedélyes,
mint egy holland zsánerkép, de
fantasztikus és halkan melankolikus is. A két ellentétes elem
egysége adja a bizarr Füst Milán-i
ízt. Csak a festészetben van mása
e hatásnak; Brueghel Péter
holland kísértet-képein. Brueghel
Péter dalban elbeszélve.”
Komlós Aladár
(Bécsi Magyar Újság, 1922)

Vaj’ jól esik-e itt, e bús helyen?
Hol régen elfeledted már, ki volt e bús alak,
Hogy mit szenvedtél érte s mit ríkattalak,
De rád is néztem olykor csupa könny között…
Hol minden elmúlt: árny s a fény,
Hol mind eloszlott: bűn s erény,
Mert a Teremtés ős-álmába öltözött,
Hol mindent elborít az ősi köd…
Hogy ezt az öröklétet mint tűröd?

„A lírikus, aki tisztán látja önmagát, a világot tükrözi, igazi valójában,
általa a törvény és az igazság szólal meg.”
Kosztolányi Dezső
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29 Ferenczy Béni (1890-1967)
n

33 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Füst Milán előad (Hódolat)
Milán Füst Speaking
28,5x22,5 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ferenczi Béni
Felirat jobbra lent | Inscrition lower right: Olvastam! Olvasás után érzéseimet e
rajzban próbáltam kifejezni Ha kitalálja az illető, őszinteségében nem fog kételkedni
Kikiáltási ár: 100 000 Ft / 326 EUR	
Becsérték: 140 000 - 280 000 Ft
Estimated price: 452 - 903 EUR	

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 581 EUR	

34 Berény Róbert (1887-1953)

Nagybányai táj, 1924
Landscape

Múzsa virággal, 1929
Muse with Flower, 1929

31x24 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korda 1924

31x24,5 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left Berény 1929

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

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

31 Pekáry István (1905-1981)

35 Kernstok Károly (1873-1940)

Magyar táj (Kompozíció Kodály Marosszéki táncok hátteréhez),
1930-as évek
Hungarian Landscape, 1930s

Ifjú (Keresztelő Szent János), 1910 körül
John the Baptist, c. 1910

n

29,5x42 cm
Tus, gouache papír | Indian ink, gouache on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon felirat | Reverse inscription: Kodály: Marosszéki táncok
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

n

n

21x18 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: KK
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

32 Berény Róbert (1887-1953)

36 Kmetty János (1889-1975)

Weiner Leó portréja, 1911
Leo Weiner’s Portrait, 1911

Szentendrei táj
Szentendre Landscape

63x79 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: BR11

24x31 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

Kikiáltási ár: 48 000 000 Ft / 154 838 EUR	
Becsérték: 60 000 000 --Estimated price: 193 548 - 451 613 EUR	

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price:968 - 1 935 EUR	

n
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60x44,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber

30 Korda Vince (1897-1979)
n

78

Olvasó nő (Füst Milánné)
Woman Reading

n
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37 Tihanyi Lajos (1885-1938)

41 Nagy Balogh János (1874-1919)

Falusi kentaur, 1912
Village Centaur , 1912

Konyharészlet, 1910 körül
Kitchen, c. 1910

78x86 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tihanyi L

13,5x17,8 cm
Olaj, papírlemez | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: NBJ

Kikiáltási ár: 40 000 000 Ft / 129 032 EUR	
Becsérték: 50 000 000 --Estimated price: 161 290 - 354 839 EUR	

Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 968 EUR	
Becsérték: 7 500 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 24 194 - 45 161 EUR	

n

38 Hatvany Ferenc (1881-1958)

42 Bernáth Aurél (1895-1982)

Női akt
Female Nude

Arion (Galathea diadala)
Arion (Galathea’s Triumph)

n

90x68 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hatvany
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

27,5x34,5 cm
Akvarell, ceruza, papír | Watercolour, pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA Erzsinek,
Milánnak szeretettel, 1940, XII
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 300 000 - 560 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 806 EUR	

43 Berény Róbert (1887-1953)

Budapesti látkép (Kilátás a Budai Várból)
Budapest View

Zebegényi táj, 1940-es évek
Zebegény Landscape, 1940s

59x42,5 cm
Pasztell, lemezpapír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bálint R

61x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berény

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 806 - 1 613 EUR	

n

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

40 Zádor István (1882-1963)

44 Ismeretlen magyar festő 1860 körül

Fiatal lány sárga garbóban, 1935
Young Woman in a Yellow Pullover, 1935

Női arckép
Female Portrait

60x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Zádor István 1935
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon törzslapja

59,5x46,5 cm
Olaj, vászon papírlemezen | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 320 000 -650 000 Ft
Estimated price: 1 032 - 2 097 EUR	

Kieselbach galéria

n

39 Bálint Rezső (1885-1945)
n

82

n

n

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 419 EUR	
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 3 226 EUR	
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45 Tihanyi Lajos (1885-1938)

49 Berény Róbert (1887-1953)

Önarckép, 1910-es évek
Self-Portrait, 1910s

Füst Milán portréja, 1928 körül
Milán Füst’s Portrait, c. 1928

90x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

87,5x66,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Milánnak Róbert

Kikiáltási ár: 44 000 000 Ft / 141 935 EUR	
Becsérték: 50 000 000 --Estimated price: 161 290 - 354 639 EUR	

Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 32 258 EUR	
Becsérték: 14 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 45 161 - 90 323 EUR	

46 Jándi Dávid (1893-1944)

50 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Öntöde, 1922
Foundry, 1922

Zongoraművésznő (Ticharich Zdenka),
1920-as évek
The Piano Player (Zdenka Ticharich), 1920s

n

n

23,5x28,5 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 130 000 Ft / 419 EUR	
Becsérték: 160 000 - 320 000 Ft
Estimated price: 516 - 1 032 EUR	

51,5x41,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 51 613 EUR	

51 Patkó Károly (1895-1941)

Ábrahám áldozata, 1940 körül
Abraham’s Sacrifice, c. 1940

Női akt, 1923
Female Nude, 1923

30,5x25,7 cm
Diófapác, papír | Walnut stain on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berény, Erzsinek, Milánnak
szeretettel Karácsony, 1942. október

20x17 cm
Rézkarc, papír | Etching on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Patkó Károly 923

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR	
Becsérték: 350 000 - 370 000 Ft
Estimated price: 1 129 - 1 194 EUR	

n

Kikiáltási ár: 26 000 Ft / 84 EUR	
Becsérték: 30 000 - 60 000 Ft
Estimated price: 97 - 194 EUR	

48 Phidias jelzéssel, 1922

52 Berény Róbert (1887-1953)

Virágos ablak, 1922
Flowery Window, 1922

Lovak
Horses

65x54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Phidias 1922

24x29 cm
Diófapác, tus, papír | Walnut stain, Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Milánnak szeretettel Róbert

Kikiáltási ár: 100 000 Ft / 323 EUR	
Becsérték: 120 000 - 240 000 Ft
Estimated price: 387 - 774 EUR	

Kikiáltási ár: 190 000 Ft / 613 EUR	
Becsérték: 220 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 710 - 1 452 EUR	

n
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47 Berény Róbert (1887-1953)
n
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53 Rippl-Rónai József (1861-1927)

57 Berény Róbert (1887-1953)

Füst Milánné portréja
Milán Füst’s Wife

Varró István katonaruhában, 1915
István Varró, 1915

51,5x41,8 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai

31,5x27,5 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: BR 1915

Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 30 645 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 58 065 EUR	

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

n

54 Berény Róbert (1887-1953)

n

n

58 Kmetty János (1889-1975)
n

Varró István, 1915
István Varró, 1915
19x14,5 cm
Szén, papír | Black chalk on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: 1915
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BR

20,5x24 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 839 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 0968 - 1 935 EUR	

55 Nagy Balogh János (1874-1919)

59 Székely Bertalan (1835-1910)

Önarckép, 1912
Self-Portrait, 1912

Női aktok
Female Nudes

17,5x16,5 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Balogh János 1912

45x31,5 cm
Ceruza, fedőfehér, papír | Pencil, Covering white on paper
Jelezve | Signed: Székely Bartalan hagyatéki bélyegzővel

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 400 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 903 EUR	

Kikiáltási ár: 100 000 Ft / 323 EUR	
Becsérték: 120 000 - 180 000 Ft
Estimated price: 387 - 581 EUR	

56 Berény Róbert (1887-1953)

60 Roskovics Ignác (1854-1915)

Varró István portréja, 1918
István Varró, 1918

Patrona Hungariae, 1900
Patrona Hungariae, 1900

100x85,5 cm
Olaj, vászon| Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Berény 1918

39,5x29,5 cm
Akvarell, aranyfesték, papír | Watercolour, golden paint, on
paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Roskovics 1900

n

n

Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 32 258 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 77 419 EUR	

86
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Utca lámpasorral
Street with Lamps

n

n

Kikiáltási ár: 60 000 Ft / 194 EUR	
Becsérték: 70 000 - 140 000 Ft
Estimated price: 226 - 452 EUR	

Kieselbach galéria

87

88

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

89

61 Mohy Sándor (dercen 1902-2001 kolozsvár)

62 Pólya Tibor (1886-1937)

Téli városrészlet
Town in the Winter

Szolnoki vásár télen
Market in Szolnok in the Winter

85,5x69,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MO

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

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 613 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 870 EUR	

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 612 EUR	
Becsérték: 550 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 774 - 2 581 EUR	

n
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63 Vörös Géza (1897-1957)
n

Akt műteremben, 1930
Nude in the Studio, 1930
100x73 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vörös Géza
Kikiáltási ár: 15 000 000 Ft / 48 387 EUR	
Becsérték: 18 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 58 064 - 90 322 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Műgyűjtők Galériája 5. képaukciójának kiállítása.
Budapest, 1989. december.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Műgyűjtők Galériája 5. képaukciójának katalógusa.
Budapest, 1989. Címlap.
- Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 429.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 429.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008.
Marlene Dietrich
A visszatért sztárkép
Vörös Géza festészetének értékelésében 1989 decembere
rendkívül fontos dátumnak bizonyult. Az akkor még egyetlen, magánkézben lévő aukciósház, a Műgyűjtők Galériája
ekkor rendezte meg ötödik árverését, amelynek egyik
tétele a korábban kevésbé méltányolt festő Akt műteremben című alkotása volt. A tekintélyes méretű, rendkívül
dekoratív kompozíció nem csupán Vörös Géza életművét,
de a mindaddig szinte lététben is megkérdőjelezett
magyar Art Deco művészetet is a figyelem centrumába
emelte. A hirtelen jött népszerűség az elért árban is
megnyilvánult: az élénk, egyre magasabbra törő licitcsata
végén a magyar gyűjtők nem is tudtak versenyben

Vörös Géza: Odaliszk, 1929,
magántulajdon
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Greta Garbo

maradni. A kép külföldre, sőt egy másik kontinensre,
Ausztráliába került, s úgy tűnt, többé nem is tér vissza
Magyarországra. A fejlődő hazai műkereskedelem, az Art
Deco presztízsének töretlen növekedése és Vörös Géza
művészetének fokozódó népszerűsége azonban
szerencsére oda vezetett, hogy az Akt műteremben 28 év
után végre hazaérkezett, hogy e mostani aukción új
tulajdonost találjon magának.
Art Deco ikon
Az egész életmű talán leglátványosabb darabja a festő
műtermét, az Újpesti rakpart 6-os számú bérház tetőtéri
lakásának napfénytől ragyogó, osztott üvegablakos

szobáját ábrázolja. Az előtérben meztelenre vetkőzött,
karcsú modell ül, tökéletes, márványszerű testét csupán a
válláról aláhulló csíkos lepel és a fejét „koronázó” fehér
turbán élénkíti. A környezet az Art Deco stílusú képek jól
ismert kulisszája: minden felesleges díszítéstől mentes,
egymást metsző síkokból szerkesztett enteriőr, ahol eltűnik
a színeket tompító árnyékolás, a tört tónus és a
szoborszerű plasztika, helyettük az élesen metszett foltok
dekoratív ritmusa, a plakátszerű vizuális erő, a merész
kolorit és a gondosan szerkeszett tér tiszta geometriája
érvényesül. Az akt megformálását európaivá átköltött
japános dekorativitás, könnyed, graciőz vonalvezetés
jellemzi, míg a téralakításban precíz, szinte mérnökien
logikus szerkesztés érhető tetten. A tiszta festőiség, a

Vörös Géza: Olvasó akt, 1929, magántulajdon
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A festmény részlete

Hedy Lamar

szépség dicsérete az École de Paris tartalmi utalásoktól tartózkodó, l’art
pour l’art művészetével rokon, amelynek leginspirálóbb alakja, Matisse
mindenkinél jobban hatott Vörös Gézára. „Minden atomommal a francia
iskola híve lettem” – olvashatjuk egy vele készült, 1944-es interjúban, s a
most bemutatott festmény szavak nélkül ugyanezt közli nézőjével.
A turbán divatja – Marlene Dietrichtől Sophia Lorenig

Műgyűjtők Galériája,
5. aukció, Válogatás
magángyűjteményekből,
1989. december, katalógus
címlapja

Vörös Géza – gróf Batthyány Gyula mellett – a harmincas évek új
nőtípusának leghitelesebb hazai megörökítője volt. A most vizsgált
festmény az Art Deco korszak jellegzetes, testével és társadalmi szerepeivel
is maga rendelkező, szellemi és szexuális függetlenségre törekvő modern
nőjét jeleníti meg. A sugárzó kék szemével a nézőt bűvölő modell a vamp
korokon átívelő figuráját testesíti meg, aki látszólagos elzárkózásában,
illedelmes visszahúzódásában is készenlétben tartja nőiességének csábító
fegyvereit.
Vörös Géza gyakran alkalmazott leleménye, hogy képein előszeretettel
ábrázolt olyan, látszólag apró és mellékes tárgyakat, amelyek éppen
múlandó jellegük miatt tökéletesen ragadták meg a festmény megszületésének korát. A Modell műteremben című festményen ilyen motívum a
turbán, amely a húszas és harmincas évek legnépszerűbb kalaptípusa volt.

Sophia Loren

A párizsi és budapesti szalonok minden szezonban új formákkal és
anyagokkal csábították vásárlásra az elegáns hölgyeket, így néhány év
alatt e jellegzetes ruhadarab a pesti korzón éppen úgy a modern nő egyik
attribútumává vált, mint Londonban, New York-ban és a hollywoodi
filmek világában. „A fejhez simuló turbán-formában annyi a báj és a
fiatalosság, hogy nem csoda, ha a hölgyek szezonról-szezonra jobban
ragaszkodnak hozzá.” – olvashatjuk a Színházi Élet című népszerű képes
hetilap egyik 1929-es számában. Valóban: az Art Deco korszak talán
egyetlen ruhadarabja sem futott be olyan messze ívelő karriert, mint ez a
keletről érkező, egzotikus formájú fejfedő. Népszerűsége immár közel egy
évszázadon át töretlen: híres filmcsillagok, nemzetközi sztármodellek hada
viselte Marlene Dietrichtől Gloria Swansonon át Sophia Lorenig.
Az elmúlt évek kutatásaiból ma már jól tudjuk, hogy Vörös Géza
legsikeresebb képeit általában több példányban is megfestette. Az Akt
műteremben című alkotásnak két azonos kompozíciójú változata ismert,
amelyek közül a most bemutatott példány mindvégig üveg alatt tartva,
tökéletes állapotban vészelte át a megszületése óta eltelt közel kilenc
évtizedet. Ennek köszönhető, hogy élénk színvilága tompítatlanul, a
leghitelesebben közvetíti festője eredeti invencióját.
Molnos Péter

Modern magyar festészet, 1919-1964, 2004
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64 Frank Frigyes (1890-1976)

65 Remsey Jenő (1885-1980)

Mezei csokor
Still-Life of Flowers

Napraforgós csendélet műteremablakban
Still-Life with Sunflowers

70x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canva
Jelezve balra lent | Signed lower left: Frank Frigyes

91x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Remsey 976

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 440 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 419 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 581 EUR	
Becsérték: 260 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 839 - 1 226 EUR	

n
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66 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Vihar utáni fények a Tátrában
Lights after the Storm
60x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 355 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 25 806 - 38 710 EUR	

„Tájképei a legegyszerűbb motívumok mellett is érdekesek tudnak lenni.
A hangulat mindig poétikus, a természetnek egy-egy akkordja szólal meg.
Nem a szorgalmasan festett részletekkel, választékos alakzatú fákkal,
kidolgozott előtérrel, sima ecsetkezeléssel, tetszetős színekkel hat, hanem
az egész kép művészi harmóniájával, egy táj jellemével, vagy ha úgy tetszik
egy időpont valódi őszinteségével.”
/Mednyánszky Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában
2003. október 14.-2004. február 8., Kossuth Kiadó,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003. 58. o./

Mednyánszky László: Tanya, 1905 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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67 Mousson Tivadar (hőgyész 1887-1946 trencsény)

68 Jándi Dávid (1893-1944)

Folyóparti táj hegyekkel
River Landscape with Mountains

Nagybánya, 1929
Nagybánya, 1929

19x24 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mousson T

33,5x49 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi D 929

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR	

n
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69 Bene Géza (1900-1960)
n

Art deco csendélet szőlővel, kancsóval, mintás terítővel, 1931
Table Still-Life, 1931
101,5x71 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bene Géza 931
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 17 742 EUR	

„Művészetének második, 1926-tól 1932-ig terjedő periódusában a modern művészet nyelvén szólal meg.
A kubizmus, a konstruktív kertépítés tanulságait hasznosítva sajátos, stilizált, dekoratív művészetet teremt, amely rokon a kortárs nyugateurópai festészet hasonló szellemű törekvéseivel s
egyben egyre inkább sajátos, markáns, egyéni karaktert mutat. A kompozíció síkszerűen harmonizál. A kezdetben az egyes formák is síkba terítettek, később a motívumokat egyfajta redukált
plaszticitással alakítja, s a plasztikus formák és a síkszerű alakzatok együttese réteges teret hoz létre.”
/Kerékgyártó István: Bene Géza (1900-1960) 1990. X. 5. – XI. 11. kiállítási katalógus. A Kecskeméti Képtár kiadványai II/18. , Petőfi Nyomda, Kecskemét, 1958. 1. o. /
„A harmincas évek elején valóban a francia kubizmus szellemisége figyelhető meg Bene Géza festészetében; tematikai szempontból (pl. csendéletek, bohócábrázolás) és síkokból rétegzett
térszerkesztésében egyaránt. Ekkor készített tájképeire és aktjaira, portréira is ez a fajta, síkok egymásra helyezéséből létrehozott térképzés, plasztikai modellálás jellemző.”
/Szeifert Judit: Az örök kívülálló – Bene Géza festőművész 1900-1960. Új Művészet Kiadó, Budapest, 2001. 18. o./

Hincz Gyula: Csendélet, 1928
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70 Hajós Imre László (újvidék 1905-1977 arad)

71 Derkovits Gyula (1894-1934)

Bohém művészek
Artists in Open-Air

Tavaszünnep, 1919
Spring Feast, 1919

32,5x41,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Hátoldalon felirat | On the reverse: Emlékül Anton barátomnak
Kolozsvár 1932 Hajós Imre

43x24 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Derkovits 919

n

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 710 EUR	
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 419 EUR	
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Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 129 EUR	
Becsérték: 600 000 - 850 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 741 EUR	
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72 Brodszky Sándor (1819-1901)

73 K Spányi Béla (1852-1914)

Hóolvadás (Tátrai táj)
Snow Melting

Déli pihenő (A kutya), 1880
Noon Rest (The Dog), 1880

17x26 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Hátoldalon | Reverse: Brodszky Sándor hagyatéki pecsét

16x13 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Spányi B 880

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

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR	
Becsérték: 350 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 1 129 - 1 452 EUR	

n
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74 Faragó Géza (1877-1928)
n

Fiatal lány csíkos blúzban (Séta az esti tóparton)
Walk by the Lake in the Evening
82x64 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Faragó
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 613 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 25 806 EUR	

Mulatók világa
A helyszín egy modern századfordulós nagyváros, lehetünk
Párizsban a Szajna mellett, a bécsi Praternél vagy akár a
Városligeti tó partján is. A villanylámpák fénye rezeg a
víz színén, a szolid hullámok szecessziós kígyókat
rajzolnak. A bohém művész szája szélén lóg a szivarka, az
átmulatott éjjel után kissé megviselve, zsebre dugott
kézzel baktat hazafelé, oldalán hűségesen lépdel a jó
családból származó úrilány, akit elcsábított az éjszaka
forgataga. „Amikor olyannyira kegyetlenül vágyunk
azután, hogy vágyjanak utánunk, hogy meg is halnánk
érte, az a szerelem. Eh? Úgy-e? Hát nem így van, drága
barátom?” – kérdezte a párizsi lokálok és kuplerájok nagy
ismerője, a bicebóca gróf, Henri de Toulouse-Lautrec. És ki
ismerte volna jobban a szerelem bohém hatalmát

Moriz Nahr: Emilie Flöge saját tervezésű
ruhájában, 1905 körül
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Budapesten, mint Faragó Géza, Toulouse-Lautrec
legtehetségesebb magyar híve, aki egyik legnagyobb
sikerét A szerelem iskolája című, Rákosi Jenő által írt
vígjáték díszlet- és jelmeztervezőjeként érte el!?
Toulouse-Lautrec ceruzája
Faragó regénybeillő századfordulós bohém volt. Tehetős
családból származott, de kicsapták a gimnáziumból, mikor
kiderült, hogy szabadidejét az ügetőn tölti (rajzolgatással).
1897-ben tanulmányait Párizsban folytatta, különféle
iskolákat látogatott, köztük a neves Arts Décoratifs-t.
A párizsi szecessziós plakáttervezés legnagyobb
zsenijének, a cseh Alfons Muchának műhelyében
dolgozott évekig, majd saját lábára állt, de betegsége
miatt haza kellett költöznie Budapestre. Friss szellemű,
szecessziós rajzkultúrájú, humoros grafikái valóságos

Hans Boehler: Gustav Klimt és Emilie Flöge, 1909

forradalmat váltottak ki a hazai plakátművészetben,
miközben festőként is szerepelt a főváros kiállítótermeiben. Olaj- és pasztellképei a magyar szecessziós
képzőművészet legjobb gyöngyszemei, ahol a jól jellemzett
figurákhoz virtuóz sziluettrajzok és táncoló vonalkultúra
járul. „Nem tudom, hogy fékezd meg a tolladat – mondta
egyszer Toulouse-Lautrec, és Faragó Géza minden
bizonnyal egyetértett vele –, de amikor megindul a
ceruzám, hagyni kell futni – vagy összetörni!... más út
nincs.”

Faragó Géza: Karcsú nő lámpafényben, 1913, magántulajdon
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75 Scheiber Hugó (1873-1950)

76 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)

Tavasz a város szélén
Spring in the Suburb

Nagybánya, 1920-as évek
Nagybánya, 1920s

40x60 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

42x54 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba V

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 806 EUR	

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

n
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77 Vaszary János (1867-1938)
n

Japán csendélet ( Műtermi csendélet virágokkal ),
1938 körül
Wild Flowers, c. 1938
48x31 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Vaszary J.
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 742 EUR	
Becsérték: 7 500 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 24 194 - 48 387 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Vaszary magángyűjteményekben, Virág Judit Galéria,
2015. március 28-április 15.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Rum Attila: Vaszary János. Budapest, Bumbum Kiadó,
2005. 88. kép
-Festőművészeink a korabeli sajtó írásaiban.
Szerk.: Gassama-Szabó Bernadett – Vitek Zsolt,Budapest,
Orlikon Kiadó, 2005. 227. oldal

IRODALOM | bibliography
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Gergely Mariann–Plesznivy Edit–Veszprémi Nóra,
Magyar Nemzeti Galéria, 2007.
- Rum Attila: Vaszary. BUMBUM, 2005.
- Titus Burckhardt: A szakrális művészet lényegéről
a világvallások tükrében. Articus, Budapest, 2000.
- Haulisch Lenke: Vaszary János. Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, 1978.
- Petrovics Elek–Kárpáti Aurél: Vaszary. Athenaeum,
Budapest, 1941.
- Rabinovszky Márius: Vaszary János.
In.: Magyar Művészet 1930/3., 125–133.

Bűbájos semmiségek
Vaszary már az 1890-es évek során leszámolt a „botanikus
hűségű” valóságfestéssel, a „természetből kihangzó nagy
harmóniák” kedvéért – írta róla értő kortársa, Kárpáti
Aurél. Ezen az úton haladt tovább, az expresszív
festékcsomók irányába, mígnem az érett művész
1925-ben el nem látogatott ismét Párizsba, ahol magával
ragadta a modern nagyváros lüktető elevensége, a
„bűbájos semmiségek”, a „lihegő, gyors tempó” és a
reklámfeliratok „tűzkígyói”. Az út során folyamatosan
készített vázlatokat, akvarelleket és tusrajzokat – majd
ezek a könnyed gesztusok később festményein is
visszatértek. Palettája kiszínesedett (direkt üveglapot
használt színkeverésre, hogy tisztábban lássa a
pigmentek ragyogását), fehér alapra kezdett dolgozni,
amelyeken az „alla prima” felvitt színek tökéletesen
érvényesültek.
Alla prima szépség

Rum Attila: Vaszary János, Budapest, 2005

Vaszary János - Virágok vázákban,
1935 körül, magántulajdon
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Rabinovszky Máriusz foglalta össze legtalálóbban a
Vaszary művészetében lezajlott változást a Magyar
Művészet hasábjain: „széles egyirányú foltok
csoportjai, áttetsző fehér alappal; alla prima festés,
végletesen; világos síkok, melyekből egy-egy sötéten
ragyogó folt vagy folt-csoport kiharsonázik; a
már-már ernyedő dinamika csodálatosan felfrissül,
lendületesebb, szabadabb, feszültebb mint valaha.
Minden ecsetvonás vág és helyén van, minden szín
érvényesül. Csodálatos takarékosság az eszközökben.”

Vaszary János: Ciklámenek pohárban,
1930-as évek, Magángyűjtemény

Színek karmestere
A modern magyar festészet legvirtuózabb ecsetét
forgató Vaszary életművének egyik legredukáltabb
ékköve kerül most kalapács alá, aminél a „botanikai
hűséget” a kínai és japán tusfestmények levegős,
szabad terekkel átszellemített éteri vizuális
költészete váltja fel. A szirmokat gyors ecsetvonások
dobják fel a fehérre alapozott vászonra. Vaszary nem
görcsösen markolta festőeszközét, csuklóból pingálva fel a
motívumokat, hanem a végén fogva, egész testének
százszor begyakorolt természetes könnyedségével forgatta
a vásznon. Mint egy karmester, aki a szirmok és
színek koncertjét vezényli le. A harangvirág csenget�tyűként magasra kúszik, közben jobbról-balról ágaskodó
bibék kontráznak, alul a lila, a narancs és a vörös szirmok
harsognak, miközben a fehér krizantém szinte láthatatlan
ecsetvonásokkal köríti a kompozíciót.
Keleti időtlenség
Vaszary a festőiség határáig redukált fehér virágcsendéletének egyértelmű előképei a kínai és japán tusfestmények.
Ugyanaz az átszellemített, lélekkel megtöltött „semmi”, a
buddhista üresség (súnjata) tölti ki a kép – fehér
különböző színeiben játszó – felületét. Ahogy a keleti
művészet egyik legnagyobb tolmácsolója, Titus Burckhardt
írta a taoista-buddhista alkotásokról: „minden ábrázolt
dolog, a hegyek, a fák és a felhők csak azért vannak jelen,
hogy a (transzcendens) ürességet, melyből mint múló
szigetek látszanak felmerülni, ellentéteiben megsejtessék.
(…) A pillanat csodája, mely az örökkévalóság megérzésében hirtelen mozdulatlanná lesz, feltárja a dolgok
eredendő összhangját. (…) Az érintetlen természetre
vetett egyetlen pillantáson keresztül villámként
érintette a festő lelkét az Időtlen.”

Katsushika Hokusai: Írisz, babarózsa, veréb és szitakötő, Museum of Fine
Arts, Boston
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78 Börtsök Samu (1881-1931)

79 Tagyosi Rátz Péter (1879-1945)

Nagybányai táj
Nagybánya Landscape

Kék ég Nagybányán
Blue Sky in Nagybánya

58,5x74,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Börtsök

63x47,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: T Rátz P NB

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 1 032 EUR	
Becsérték: 440 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 419 - 2 258 EUR	

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

n

118

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

119

szántó györgy Öröm, 1921
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80 Szántó György (1893-1961)
n

Öröm, 1921
Joy, 1921
110x160 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Szántó Wien 1921
Kikiáltási ár: 34 000 000 Ft / 109 677 EUR	
Becsérték: 50 000 000 - 85 000 000 Ft
Estimated price: 161 290 - 274 193 EUR	

Ö röm ó da

A IX. szimfónia zárótétele Friedrich Schiller szövegével
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Korábban a festő, majd özvegye, Szántó Györgyné született Brandeis Adél (1900–1980)
tulajdonában, később budapesti magángyűjteményben.
Szántó György: Fekete éveim

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nyolcak és aktivisták. Kieselbach Galéria, Budapest, 1999.
- Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet
1920–1990. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015.

REPRODUKÁLVA | reproduced

Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918-1928. Kiállítási katalógus.

- Szántó György: Fekete éveim. Budapest, 1973.
- Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928. Kiállítási katalógus.
Szerk: Zwickl András. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2001. 99.
- Szabó Lilla: Külön világban és külön időben. A 20. századi magyar képzőművészet
Magyarország határain kívül. Budapest, 2001.
- Modern magyar festészet 1919–1964.

Szabó Lilla: Külön világban
és külön időben.

Szántó György: Stradivari

Szerk: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 18. kép.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964.
Szerk: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 18. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 18. kép.

Modern magyar festészet. 1919-1964.

- Szántó György: Stradivari. Budapest, 2006. Címlap.
- Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet
1920–1990. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015.

Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920–1990. Kiállítási katalógus.

Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet kiállítás, Magyar Nemzeti Galéria, 2015.
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Scheiber Hugó: Körhinta, 1927 körül, magántulajdon

Reveláló élmény szemtől szemben állni a festőként
mindeddig kevesek által ismert Szántó György életművének legfontosabb darabjával, az 1921-ben festett Öröm
című kompozícióval. A magyar avantgárd fájóan szűkös
emlékanyagában szinte alig találunk nagy méretű,
reprezentatív, átütő vizuális erejű festményeket, így e
most bemutatott alkotás már szokatlan monumentalitásával is döbbenetet vált ki nézőjéből. Olyan mű kerül most
aukcióra, amely ismét felhívja figyelmünket a magyar
festészet rejtett értékeire, arra a meglepő tényre, hogy
közel száz évvel e képek megszületés után is átélhetjük a
felfedezés izgalmát, a magyar művészettörténet
„átírásának” inspiráló élményét.
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Drámai életút
Szántó György 1893. június 7-én született Vágújhelyen,
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, a mai Szlovákia
területén, vallásos zsidó család gyermekeként.
Édesapja a helyi zsidó felekezeti gimnázium magyar
irodalom tanáraként dolgozott, aki nemzeti elkötelezettséggel, 1848 szellemét hirdetve tanította diákjait
Petőfi és Arany verseire. Szántó György négy esztendős
volt, amikor édesapját a bánáti, a mai Románia területén
fekvő Lugosra helyezték, amelynek jelentős zsidó
közössége szintén nagy hangsúlyt fektetett a magyar
nyelv és kultúra ápolására. Ez a város lett Szántó
György diákéveinek, ifjúságának idilli színhelye, amelynek
„családias, derűs nyugalmú, szinte kedélyes” péntek estéit,
a közös imák ünnepélyes hangulatát érezhető nosztalgiá-

val idézte fel Lugosi emlék című, az Erdélyi zsidó
évkönyv 1941-es kötetében megjelent írásában.
A középiskola után Szántó Pestre költözött és építésznek
tanult, de korábbi tervét feladva érdeklődése hamar a
festészet felé fordult. Főiskolai éveit a világháború
kitörése akasztotta meg. A galíciai frontra került, ahol
1915-ben tragikus sebesülés érte: egy homlokába fúródó
gránátszilánk jobb szemére megvakította. Sérülése nem
akadályozta művészi munkájában, sőt felépülése után
szinte emberfeletti tempóban haladt előre. Fél évig a pesti
főiskolára járt, majd Bécsben és Berlinben végzett
festészeti tanulmányokat. 1919-ben tért vissza a magyar
fővárosba, ahol képeit a Nemzeti Szalon kiállításain tárta
közönség elé. A következő évben Kolozsvárott
telepedett le és a román operaház díszlettervezőjeként
jelentős sikereket ért el. 1921-ben feleségével Bécsbe

költözött, bámulatos tempóban festett, mintha tudná,
hogy háborús sérülésének tragikus utóhatásaként alig fél
esztendő alatt teljesen, most már bal szemére is elveszíti
látását. Erről a rövid, de annál intenzívebb művészi
periódusról így nyilatkozott egy 1932-es interjúban: „A
háború után Bécsbe kerültem, ahol megfestettem
összes víziómat. Gyorsan ment, kész kompozícióval
álltam az üres vászon elé. Amikor elkészültem
harminc olajfestménnyel, ugyanannyi színes rajzzal
és rézkarccal, – másik szemem előtt is lecsavarta
harctéri sebem a villanyt, a napgolyót. Utolsó
képemnek Életöröm a címe.”
Szántó György azonban nem adta fel művészi
ambícióit: néhány éven belül sikeres íróvá vált, akinek
regényei számtalan kiadásban láttak napvilágot, sőt
Periszkóp címen avantgárd folyóiratot alapított és

szerkesztett. Az Aradon 1925-ben és 1926-ban
megjelent, összesen öt lapszámot megélt folyóirat Kassák
Lajos nyomdokain haladt: a modern irodalom
területén az expresszionista irányzatot támogatta, de
megjelentek benne a dada és a szürrealizmus korai dokumentumai is. A magyarok közül többek között Déry Tibor,
Illyés Gyula, Komlós Aladár és Szélpál Árpád verseit
és prózai munkáit közölték, a nemzetközi színtérről
Apollinaire, Marcel Sauvage és Tristan Tzara írásai
jelentek meg a havonta megjelenő lap hasábjain. Az
illusztrációs anyagot Szántó György és segítői,
elsősorban Pál István, Schiller Géza és Tihanyi Lajos
ízlése határozta meg: mások mellett Picasso, Léger,
Klee, Brancusi, Archipenko, Kandinszkij, Bortnyik,
Moholy-Nagy és Uitz képei kerültek a folyóiratba,
nem kis meghökkenést kiváltva a konzervatívabb
erdélyi értelmiség képviselőiből.

Az ihlető zenemű
Szántó György 1934-ben megjelent önéletrajzi
regénye, a Fekete éveim több utalást is tartalmaz az
1921-es, Bécsben készült festményekre, így a most
bemutatott Öröm című alkotásra is. A szöveg egyik
részlete éppen a tragikus belenyugvás, a teljes vaksághoz
vezető visszafordíthatatlan folyamat felismerésének
pillanatait idézi meg: „Amíg Paula kocsiért ment,
végignéztem festményeimet, búcsúztam tőlük. (...) Arra
kellett gondolnom, lesz-e a rám törő feketeségből egyszer
feltámadás? Tudtam halálos bizonyossággal, hogy testileg,
fizikailag, szemem lencséjén keresztül nem, tudtam, hogy
a színektől és vonalaktól, a konstrukciós vizuális élettől
most búcsúzom végérvényesen. (...)
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A képek tüzeltek, hangtalanul énekeltek, nyújtóztak és megvonaglottak. De nem
feleltek. (...)
Éreztem, hogy sós könnyek csurrannak az ajkamra és ekkor keserves, feltörő
zokogással borultam a Feltámadásra. Valahol, nagy messzeségben ajtónyikorgást
hallottam. Ez magamhoz térített. Megtöröltem hűtlen, gyatra szemeimet, amelyeken
át éltem eddig és amelyeken át most elillan az élet. Hallottam Paula hangját, amint
azt mondta, hogy a kocsi itt van. A kép felé fordultam, hogy ne lássa vonagló,
könnyes arcomat és mondtam, hogy várassa a kocsit. Az ajtó újra nyikorgott, én
pedig sorra néztem vásznaimat. Polyphemost, aki roppant sziklát zúdít a leleményes
Odysseus hajói után, Sebastianust, amint egy kozmikusan nagy alkonyatban elomlik
a numidiai íjászok nyilaitól, Heraklest, amint Nessusszal viaskodik, az Örömöt,
amely a Kilencedik szimfónia vizuális átélését jelentette számomra.”
A szokásos találgatás helyett – a Fekete éveimnek köszönhetően – első kézből
tudhatjuk tehát, hogy a most bemutatott alkotás ihletője Beethoven, s az
egész zeneirodalom egyik legismertebb alkotása, az 1824-ben Bécsben
bemutatott Kilencedik szimfónia. Szántót a mű tisztán zenei értékein túl az a
drámai párhuzam is megragadta, amit a hallását fokozatosan elvesztő, s e művét
már csaknem teljesen süketen komponáló zeneszerző és saját sorsa között felismert.

Ahogy a szimfóniát lezáró, 1972 óta Európa himnuszaként is
nyilvántartott Örömóda, úgy az Öröm című festmény is
megrendítő művészi szimbóluma a drámai nehézségeken
felülemelkedő emberi lét örök optimizmusának.
Az Öröm szimbolikus karaktere, extatikus lendülete, univerzális
léptéke és jellegzetes formanyelve jól illeszkedik a kortárs
modern festészeti irányzatok, elsősorban az expresszionizmus, a
kubizmus és a futurizmus nemzetközi és magyar tendenciáihoz. Tartalmi, formai és kompozíciós előzményei között
Kernstok monumentális főműve, a Lovasok a víz partján
éppen úgy felsejlik, mint Matisse Tánc és Életöröm című
alkotásai, vagy éppen Cézanne árkádiai emlékeket felidéző
Fürdőzők ciklusa. A felszabadult vitalitást, a mindent
legyőző energiák féktelen áradását, a kötöttségektől
mentes, önfeledt létezés örömét Szántó egy extatikus
körtánc látomásaként jeleníti meg, amely hangsúlyos
szimmetriával, centrális szerkezettel, egymást keresztező

körcikkekből – mint egy mágneses tér erővonalhálója – épül
fel a vásznon.
A tragikus, mégis felemelő pályát bejáró Szántó György
személyes sorsa és most bemutatott, Öröm című festménye a
minden nehézségen győzedelmeskedő élni akarás, a transzcendens magasságokba emelő életöröm himnusza. Olyan műalkotás,
amely nem csupán egy tragikus hirtelenséggel megtört, csupán
néhány fennmaradt alkotást számláló életműben, de a magyar
avantgárd egészében is kitüntetett helyet foglal el.
Molnos Péter

Kmetty János: Koncert, 1918, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Aba-Novák Vilmos: Élet (Anyaság), 1920 körül, magántulajdon
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Kernsok Károly: Lovasok a víz partján, 1910, Magyar Nemzeti Galéria

Kieselbach galéria

131

81 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Jazz band, 1927 körül
Jazz Band, c. 1927
35x55 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 7 742 - 14 839 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Scheiber-Festészet a jazz ritmusában,
Budapest, 2014, 364. oldal

„Négercirkusz” a harmincas évek Pestjén,
Angelo felvétele (Szinházi Élet, 1930, 32.sz.)

Scheiber Hugó: Táncosnő fekete trombitások előtt,
1930 körül, magántulajdon

Scheiber Hugó: Jazzband, 1925 körül, Yale University Art
Gallery, New Haven
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82 Pál István (1888-1939)
n

A kubista város ( Budapesti látkép a Dunával ), 1920
Budapest, 1920
38x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Pál István 920
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 10 968 EUR	

Pál István a Képzőművészeti Főiskolán Ferenczy Károly
tanítványai közé tartozott, ezt követően Münchenben Hollósy
Simon magániskoláját látogatta, majd Párizsban a legfontosabb
francia úttörők, többek között Picasso barátságát is élvezte.
Mindeközben (1908-tól) megjárta a nagybányai művésztelepet,
ahonnan pár évvel később a haladó szellemiségű neós csoport
tagjaként került Kecskemétre, Iványi-Grünwald Béla
szárnyai alá. A fiatal festő alkotásai már ekkoriban tükrözték a
legfrissebb francia festészet ismeretét – bátor gesztusai és élénk
koloritja a fauve művészekhez, redukált, geometrikus formái és
konstruktivista látásmódja a korai kubizmushoz és Cézanne
alkotásaihoz kötötték művészetét. Pál ekkor, a ’10-es évek
elején ismerkedett meg Füst Milánnal is, akivel életre szóló
barátságot kötött; levelezésük kitartott egészen a 40-es évek
elejéig, amíg az akkor már megbomlott elméjű, zsidó származású
Pált – feltehetően – Auschwitzba hurcolták.
Város című alkotása a festő azon alkotói periódusában született,
melyről a művészettörténet-írás ez idáig nem sokat tud, vagy
legalábbis nem rendezi a lineáris fejlődéstörténet égisze alá. Pál
művészi fejlődésének fonalát 1912-ben, a nagybányai kolónia 15
éves fennállásának tiszteletére rendezett kiállításon, festői
erejének teljében veszítjük el, és számottevően csak 1925-ben
Aradon, a Periszkóp folyóiratnál tudjuk felvenni újra, ahol a festő
plakátművészeti alkotásokkal, metszetekkel, reklámszövegekkel és
konstruktív rajzokkal járult hozzá a lap sikereihez – a köztes
alkotói stádiumokat egyelőre homály fedi.

Pál István: Város a térben, magántulajdon
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Az 1920-as datálású Város kiforrott, körkörös irányú
kompozíciója, mely magabiztosan operál az élesen elválasztott,
tarka felületi elemekkel és üde színfoltokkal, és amely további
párizsi tanulmányokat feltételez, a század eleji magyar festészet
kiemelkedő kvalitású darabja, Pál István feltárásra váró
életművének hathatós felvillanása. A Város festői benyomását
illetően Galimberti Sándor és Dénes Valéria alkotásaiban lel
méltó társra, és a festő kubizmus iránti érdeklődésének
tanúbizonysága: „Hogyan áll kollega úr Picassoval, Derainnel,
Braque-kal? – intézte Pál a kérdést művésztársához, Szántó
Györgyhöz 1924-ben – Én ismerem Picassot és főleg a szürke
képeit szeretem. Ezekben a művekben van ízlés, az ízlés a
legfontosabb. Például egy gitáros embere. Ott voltam, amikor
festette.” Nem csupán a személyes történetek, de Pál 1927-es,
Nemzeti Szalon-beli szereplése is megvilágítja a kubistákkal való
szellemi közösségét: kritikusa, Rabinovszky Máriusz olvasatában Pál „a síkok kubisztikus organizációjával dekoratív”. A
festő hosszú évekkel később, a mentális betegség csapdájában is
vissza-visszatért kedvenceihez, Picassóhoz és Van Goghhoz, és az
elmegyógyintézetben töltött hosszú évek sem kezdték ki alkotói
zsenijét: kórházi jelenetein geometrikus elemekké egyszerűsítette
a formákat és a tőle megszokott határozottsággal használta a
nála olyannyira tipikus, domináns kontúrokat.
Pap Eszter

Budapest látképe a Tabánból,
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
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83 Scheiber Hugó (1873-1950)

84 Tipary Dezső (1887-1967)

Kávéház, 1930 körül
Café, c. 1930

A kék mellény, 1910-es évek
Male Portrait, 1910s

42x57 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H
Jelezve a hátoldalon | Signed on reverse: Scheiber H

43x34 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 194 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 9 677 EUR	

n

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 742 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 839 - 7 742 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gömör Béla: Tipary Dezső élete és művészete,
Budapest, 2010, 36. kép (kat. 87.)
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85 Konkoly Gyula (1941-)
n

Tavirózsák, 2001
Water Lilies, 2001
75x192 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:Konkoly Gyula 2001
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR	

Konkoly Gyula
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86 Giovanni Grubacs (Velence 1830–1919 Pula)
n

Velence, a Canale Grande a Rialto-híddal
Rialto Bridge
55x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: G Grubacs
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 25 806 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 58 065 EUR	

A velencei Rialto-híd, képeslap
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87 id. Markó Károly (1793-1860)

88 Louis Mecklenburg (Hamburg 1820-1882)

Romantikus táj (Ruth és Boáz találkozása), 1859 körül
Romantic Landscape, c. 1859

Velence, 1854
Venice, 1854

23x30 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

26,5x40,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Louis Mecklenburg München 1854

Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 14 516 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 16 129 - 27 419 EUR	

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 9 032 EUR	

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Teresa Barzelotti tulajdonában (Firenze)
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Festő, író. JJ. Faber tanítványa volt, később Németországban és Olaszországban festett.
Képei megtalálhatók a müncheni Neue Pinakothek-ben, a rostocki Városi Képtárban
és a hamburgi Képtárban is.
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89 Ismeretlen magyar festő 1910 körül

90 Vaszary János (1867-1939)

Nyírfaliget
Birch Trees

Piros kendős nő olasz tengerparton, 1930
Woman with Red Kerchief on the Beach, 1930

46x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

25x36 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszary

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 700 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 5 483 EUR	

n

n

Vaszary János: Miramare, 1927
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

KIÁLLÍTVA | exhibited
- János Vaszary. Galerie Semiha Huber, Zürich,
1964. december – 1965. január
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Vaszary Szerk.: Veszprémi Nóra, Magyar Nemzeti Galéria,
2007, 261. oldal (Archív fotó, hibásan fejjel lefelé)
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91 Egry József (1883-1951)
n

Nápolyi-öböl háttérben a Vezúvval
The Bay of Naples with the Vesuv
36,5x51 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József Napoli
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 19 355 EUR	

„Egry egészségi állapota erősen leromlott. Ki kellett mozdulnia balatoni zártságából:
hosszabb külföldi útra kényszerült. Barátai támogatásával először Tátrafüredre, majd
1929 telén Szicíliába utazott, s ott töltött néhány hónapot.
Az ott készült művek motívumaikban eltérnek némileg a balatoni képektől.
A megszokott balatoni vegetációt a délvidéken pompázó növények, fák helyettesítik.
A képeket egybeölelő kúpszerkezet helyét a Vezúv szemből nézett kúpja, vagy a
fénytörések következtében egymás mellett megjelenő csúcsívek foglalják el; ezek a
természetet roppant gótikus katedrálissá írják át. […] A magasban ragyogó nap széles
sávban betörő sugarai fehér izzóra olvasztják a hegyeket. A fehérek mellett olvadt
lávaként folyik le a kék erős, sötét, hideg tömege, s felerősödött tüzes vörösök égő
melege tartja az egyensúlyt. A képek uralkodó eleme ez a felfokozott színkontraszt: a
szétáradó fény pászmái fogják egybe a végtelen teret.”
/Láncz Sándor: Egry József. Budapest, 1973. 13-14. old./

Nápolyi-öböl a Vezúvval
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92 Duray Tibor (1912-1988)

93 Bótos Sándor (1921-1997)

Párizsi manzárdszoba (A festő műterme)
Room in Paris (The Artist’s Studio)

Műtermi csendélet
Studio Still-Life

23,5x33 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Duray T

60x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bótos S 71

Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 484 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR	

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

n
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94 Boromisza Tibor (1880-1960)
n

Fiatalkori önarckép Nagybányán, 1910
Self-Portrait in Nagybánya, 1910
50x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Boromisza Tibor NB 1910
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 12 903 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Dr. Török Katalin–Jurecskó László: Boromisza Tibor
1880–1960. MűvészetMalom és Kortárs Művészeti
Központ, Szentendre, 2012, 48, oldal (kat. 30.)
IRODALOM | bibliography
- Boromisza Tibor: A természet vandáljai.
Nagybányai Hírlap, 1909. október 31.
- Hevesy Iván: Boromisza Tibor. Amicus, Budapest, 1922.
- Jurecskó László: Boromisza Tibor. Nagybányai korszaka
(1904–1914). MissionArt Galéria, Miskolc, 1996.
- Boromisza Tibor önéletrajzi feljegyzései.
Szerkesztette, a kéziratokat gondozta és a bevezető
tanulmányt írta: Török Katalin. Rectus, Szentendre, 2011.
- Dr. Török Katalin–Jurecskó László: Boromisza Tibor
1880–1960. MűvészetMalom és Kortárs Művészeti
Központ, Szentendre, 2012.

Huszártiszt festőecsettel
Boromisza Tibor különös figurája a Nagybányai
művésztelepről kisereglő modern fiatal festőnemzedéknek. A finom intellektusú értelmiségiek, az avantgárdra
fogékony zsidó kispolgári sarjak és a vidéki szegénylegények ivadékai között ő a nyalka huszártiszt, a táblabíróvilág fia, akinek szülei a katonahivatást szánták. Boromisza
el is végezte a Ludovika Katonai Akadémiát, de elcsábította a művészet: leszerelt és festőnek tanult, előbb
Nagybányán, majd Münchenben és Párizsban. A Ferenczy
Károly mestertől ellesett posztimpresszionista érzékenységet hamar kiegészítette a friss modern hatásokkal,
megteremtve a magyar pointillizmus legszebb
főműveit, illetve a Van Goghot idéző, expresszív festői
nyelvezetét.
Klikkharcok sűrűjében

A Teozófiai Társulat emblémája Dávid-csillaggal, Uroborosz
kígyóval, szvasztikával, ankh kereszttel, Om felirattal és a
jelmondattal: „Nincs magasztosabb vallás az igazságnál”

1909 körül Boromisza próbált gyökeret ereszteni a
modern magyar művészet „fővárosában”, Nagybányán:
elvette a főbíró lányát, megkapta a műteremház egyik
helyiségét, művészete is kiforrt. A következő évben már
megbomlott az egyensúly, a művésztelep öregjei és
modern fiataljai között kitör a harc (egy pofont is
kiprovokáltak tőle), az agilis fiatal művészt pár évre
kiközösítették a többiek. Pedig a volt huszártiszt a béke
követe volt, elutasította a párbaj hagyományát. Pár év
múlva már – a Margit-szigeti kisszálló lakójaként – a
buddhizmus tanait vallotta, ismert szabadkőműves
volt, kutatta az ázsiai művészet sajátosságait, majd
évtizedekig kereste az archaikus karaktereket a Hortobágy
szilaj csikósai között. Jól ismerjük nézeteit a Nagybányai
Hírlap hasábjairól, ahol nemcsak a futurizmust éltette, de
felszólalt a város régi építészeti emlékeinek védelmében,
az ősi ázsiai kultúrákat emlegetve: „És ha már eljöttünk

Párizsból Budapestre, menjünk még messzebbre, erre
keletre, mifelénk. Ide, hol az ázsiai szelek még intenzívebben fújnak.”
A béke követe
A most kalapács alá kerülő Önarcképén szemét a néző
szemébe fúrja. Két évvel később még büszke dandyként
tekintett ki a képből, selyemnyakkendőben és kalapban
(Önarckép, 1908), a másik 1910-es arcképén (Önarckép,1910, Deák Dénes Gyűjtemény, Székesfehérvár) viszont
már rövidhajú-borostás, mindenre elszánt parasztlegényként tekint ránk. A kettő kép között jelölhetjük ki a most
vizsgált portré helyét: az expresszíven ívelő fa lomjai alatt,
dekoratívan megfestett épületek előtt áll a művész,
szemében nyugodtság és béke, mintás ingén csillagok. A
„tatárkülsejű” Boromisza – írta róla egy újságíró – olyan,
„mint egy pogány vallás szertartásvezető fiatal papja”.
Csillagok misztériuma
Az ing gallérján és gombsorán feltűnő vörös, hatágú
csillag mustra keleti-okkult jelentésre utal, hiszen
népszerű szimbólumnak számított a hinduizmus, a
buddhizmus, a judaizmus és az iszlám híveinél, de a
szabadkőművesek és különösen a teozófusok között is.
Bár nem tudjuk, hogy a hatágú csillagot használó
Teozófiai Társulathoz milyen szálak kötötték Boromiszát,
de az bizonyos, hogy gondolkodásmódjához közel állt az
ázsiai eredetű misztérium. Joggal illeszthető a festmény
mellé a Keletről jöttem én (Önarckép) című, Ady Endrét
idéző saját verse:
Keletről jöttem Én
Ázsia szívéből,
a nagy fal tövéből,
porcelán toronytól,
aranyos kaputól,
nagy sárkány országból.

Boromisza Tibor: Önarckép,1910
Városi Képtár, Székesfehérvár
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95 ifj. Markó Károly (1822-1891)
n

A Castello della Verruca Pisa közelében, 1875
Castello della Verruca near Pisa, 1875
46x61,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: C Marko 1875
Hátoldalon | Reverse: Il castello della Verru/ca vicino Pisa/Carlo Markó
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 323 EUR	
Becsérték: 4 400 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 14 194 - 19 355 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1875. Società d’incoraggiamento delle belle arti in Firenze,
198. Il Castello della Verruca presso Pisa cím alatt, 350 líra
IRODALOM | bibliography
- Catalogo delle opere ammesse alla esposizione solenne
della Società d’incoraggiamento delle belle arti in Firenze
nell’anno 1875 (Sala seconda 198. Il Castello della
Verruca presso Pisa)

Ifjabb Markó Károly (1822-1891) életműve az utóbbi
években került a hazai műgyűjtés érdeklődésének
előterébe. Egyre világosabbá válik ugyanis, hogy ifjabb
Markó – annak ellenére, hogy apjának, idősebb Markó
Károlynak a tanítványa és bizonyos értelemben követője is
volt – teljesen eredeti és összetéveszthetetlen
életművet alkotott. Olyan életművet, ami alapján az
ifjabb Markót igenis ki kell emelni az apja árnyékából.
Ifjabb Markó, bár Pesten született, a hazai művészeti
életben személyesen soha nem vett részt. Bécsi akadémiai
tanulmányok után apjánál tanult tovább, s 1845-ben
Firenzében állított ki először. A pesti Műegylet, majd a
Képzőművészeti Társulat tárlatain is olykor bemutatta
alkotásait. Telepy Károlyon és Ligeti Antalon keresztül
tartotta a kapcsolatot a hazai művészeti élettel, hazai
képértékesítéseit is e két művészbarátján keresztül
bonyolította. Munkáinak nagy része itáliai, bécsi és
orosz gyűjteményekbe került (a művész 1885-től
Moszkvában élt, s ott is halt meg.
Ifjabb Markó festészetére egy nagyon sajátos motívumválasztás jellemző. Szándékosan kereste az akkoriban
egyre népszerűbbé váló turizmus kedvelt helyszíneit,

s ebben bizonyosan nemcsak művészi, hanem megélhetési
szándékok is vezették. Apjával ellentétben az ifjabb Markó
mindig konkrét helyszíneket fest, és az idősebb Markóra
jellemző idealizálás távol áll tőle.
A most árverezendő kép esetében szerencsés helyzetben
vagyunk, mivel Markó a kép hátoldalára ragasztott
címkére pontosan felírta az ábrázolt helyszínt, bár a
kétsoros felirat az elválasztójel hiánya miatt elsőre
nehezen volt értelmezhető. A Castello della Verruca az
540 méter magas Monte Verruca csúcsát koszorúzza. Az erőd a kora középkor óta fontos szerepet
játszott Pisa védelmében, mivel a hegyről teljesen be
lehetett látni az Arno völgyét. Markó valójában nem
annyira a várat, mint inkább a táj fölé magasodó kúp
formájú hegyet örökítette meg festményén.
Az 1875-ben festett művet Markó még abban az
évben ki is állította a firenzei Szépművészeteket
Támogató Társaság kiállításán, ahogy ez a Társaság
kiállítási katalógusában is olvasható. A második
teremben 198. szám alatt katalogizált mű ára 350
líra volt.

ifj. Markó Károly: Salvator Rosa az Appennini hegyekben,
Magyar Nemzeti Galéria
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▲

96 Kmetty János (1889-1975)
n

Csendélet fehér kannával és gyümölcsökkel,
1915 körül
Still-Life with White Jar and Fruits, c. 1915
45,5x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 36 000 000 Ft / 116 129 EUR	
Becsérték: 50 000 000 - 80 000 000 Ft
Estimated price: 161 290 - 258 065 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista,
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2008
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista.
Szerk.: Pirint Andrea, Herman Ottó Múzeum,
Miskolc, 2008, 45.
IRODALOM | bibliography
- Kmetty János: Önmagamról. In: Műbarát,
1922. 5. sz. 115.
- Kmetty János: Festő voltam és vagyok. Budapest, 1976.
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979.
- Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista.
Szerk.: Pirint Andrea, Herman Ottó Múzeum,
Miskolc, 2008.

Cézanne-os főmű

Kutakodás Párizsban

Ropogós ólomfehérek és világoskékek közé csomagolt
porcelán teáskészlet, kikeményített fehér abroszon.
Középen ül méltóságteljesen a teáskanna, körülötte hideg
zöld és meleg pirosas gyümölcsök. Kristálytiszta logikával
felépített monumentális kompozíció. Mikor a kép pár évvel
ezelőtt felbukkant, még nem is ismertük Kmetty János első
korszakának főműveit. (Korábbi tulajdonosa az első
rendszerváltás utáni képkereskedés, a Piktúra Galéria
vezetője volt.) A Nyolcak újrafelfedezése körül kibontakozó
láz azóta további főműveket hozott felszínre, de a
Csendélet kancsóval és gyümölcsökkel azóta is vezeti a
mezőnyt kiérlelt kompozíciójával és érett színkezelésével.
Kvalitása a legjobb, Cézanne által ihletett Orbán Dezső- és
Czigány Dezső-csendéletekkel vetekszik.

Párizsban Kmetty alaposan, szisztematikus rendszerességgel tanulmányozta a kortárs művészet eredményeit
felvonultató műkereskedések és galériák anyagát, de a
múzeumok, elsősorban a Louvre kollekcióit is. „Megnéztem
mindent – emlékezett vissza –, amit csak látni lehetett, s
egyebet sem tettem, csak néztem, hogy valóban lássak, és
lassan megláttam a fonalat a legrégibb művészetektől a
legújabbig. Fonalat, mely minden idők művészetének
lényege, bármely formai megjelenésű legyen is az.” Kmetty
kutató alkata nem elégedett meg Párizs modernségének
befogadásával: szintetizálni akarta a régit és az újat, az
időtálló, „nagy” mű megalkotásának igénye hajtotta.

Modern eredettörténet

Miközben a dolgok felszíne mögött rejtőző „lényeget”
kereste, felfedezte magának Cézanne festészetét, aki
az impresszionizmus pillanatnyiságával szemben a
kompozíció és a szerkezet elsőbbrendűségét vallva a
múzeumok világának megnemesedett művészetét
kínálta számára. A kor legbővebb Cézanne-anyagát
felvonultató Pellerin-gyűjtemény meglátogatását még a
több mint 60 év elteltével született önéletrajza is a
reveláció erejével idézte fel: „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, bizony odaadtam az egy frankomat, és
szépen hazabandukoltam gyalog. Persze, azt a 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.”

„A kubizmus Picasso és Braque találmánya volt, de
Cézanne ihlette, aki rámutatott, hogy a természeti formák,
ha mértani idomokra egyszerűsítjük őket, kockákká és
hengerekké válnak” – mondta Alfred H. Barr, a modern
művészet amerikai apostola még 1925-ben. Barr később a
New York-i Museum of Modern Art alapító igazgatójává
vált, az általa is képviselt avantgárd eredettörténet pedig a
20. századi művészettörténet-írás alaptételévé nemesedett. Nem véletlen, hogy a magyar kubizmus legeredetibb figurája, Kmetty János épp a cézanne-i
alapokból indult el. A helyszín – természetesen – Párizs.
A húszas éveinek elején járó Kmetty János 1911-ben
alig hat hónapot töltött itt, de amit látott, egy életre
meghatározta művészetét.
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97 Nagy Károly (1903-1978)

98 Ősi László (1947-)

Szabadság felé
Towards Freedom

Nagy játszma (Vizit El Kazovszkijnál), 1992-2017
Big Game (Visit at El Kazovszkij), 1992-2017

52,5x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

75x120 cm
Olaj, rétegelt lemez | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: 1992 Bp Ősi László

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 968 - 1 935 EUR	

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

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Késői bemutatkozás, Kecskeméti Képtár, 1993
- Metafizikus groteszkek, Bp. Stúdió Galéria
- 1994, T-izé-v, Meander Galéria, 2002
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99 Nyári István (1952-)
n

Sziámiak ( Siamese ), 2008
Siamese, 2008
150x200 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nyári 2008
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 484 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 19 355 - 25 806 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nyári István, Virág Judit Galéria, 2012. március 7-31.

Glamour a moziban
A plázamozik űrhajószerűen posztmodern előcsarnokában két
igéző szépségű modell szorítja egymás kezét. Az egyik balján
vörös bőrkesztyű, a másikén csak egy csillogó karkötő – ujjaik
látványos fonatként kulcsolódnak egymásba. A glamour modellek
mintha egy magazin címlapjáról léptek volna le, könnyű, fekete,
ujjatlan selyemfelsőt és fehér halásznadrágot viselnek, miközben
csillognak az extravagáns kiegészítőik, a kristály-tenyeresfeszületgyűrű, az óra, a bross és – mindenekelőtt – a diónyi
méretű csiszolt drágakövek, amelyek a birodalmias ízű vörös
tányérsapkákat átrepítik a kortárs postmodern világba. A minden
pórust, tárgyat, érzékenyen megjelenítő jelenet akrilfestékkel
készült, vászonra, több hónap megfeszített munkájával.
A sziámi iker két énje
A vibráló, túlfűtött érzelmi energiákkal teli jelenetet nézve
elsőként a hozzánk közelebb eső nő testét borító tetoválások
tűnnek szemünkbe. Imára kulcsolt kéz LOVE felirattal, szívlakat
gyémánttal, burjánzó klasszikus ornamentika, a levelek közé
rejtve pedig egy véres szájú asszonyvámpír és egy levágott női
fej. Az ezredforduló után fotóalbumokból és internetes
galériákból népszerűvé váló tetkók (lásd az orosz börtönök
tolvaj-kasztjának tagjait vagy a latino gengszterek bőrét az
amerikai fegyházakban!) világában vagyunk. Bizarr és vonzó.
Dekoratív és horrorisztikus. Nyári István virtuózan játszik a
zavarbaejtő és furcsa elemekkel. Csak tüzetesebb vizsgálat után
jön rá a néző a jelenet furcsaságának kulcsára: az egymás kezét
szorongató nők ugyanazt a modellt ábrázolják profilból és

Nyári István

szemből. Mintha egypetéjű ikrek (sziámi iker – sugallja a cím)
simulnának egymáshoz, vagy ugyanannak a szépségnek a
romlott, kitetovált énje, aki mégis ártatlan mosollyal néz a vállát
magabiztosan átölelő büszke és sikeres énképének szemébe.
Posztszürreál és sminktükör
Nyári István a hiperrealizmus technikai alapjain álló festészet
képviselője. De míg a stílus képviselői a fotográfiát manipuláció
nélkül festették meg mikroszkópikus pontosságú ecsetjükkel,
Nyári a szürreális montázsok nagymestere (a nemzetközi
mezőnyben stílusát pop szürreálisnak nevezik). Nyári saját fotók
„összeollózásából” épít álomszerű (film) jeleneteket, benne a
glamour ikrek párosával, a farmerben közeledő (de szintén
tányérsapkákat viselő) harmadik „black”modellel, és a plázamozi
csillogással teli fémoszlopai enteriőrjével. A festő szeme olyan,
mint egy sminktükör nagyító lencséje: egész hihetetlen
pontossággal adja vissza a lebarnult bőr selymes melegségét, a
szájfényen megcsillanó lámpák fényét, a bőrfotel varrásán
felszikrázó világítást, nem is beszélve az olyan külön részletekről,
mint a kristálygyűrű vagy a zenélő varázsgömb dísz.
A divat kettős arca
Nyári a 70-es években végzett az Iparművészeti Egyetemen.
Ahogy Gyetvai Ágnes visszaemlékezett pályakezdésére: „Az
Iparon jó a könyvtár, frissek a magazinok és a 60-as évek végén
már átcsap a kerítéskapu felett a pop-hullám.” Nyári fotóalapú
kifejezésmódja hol a képregényekből, hol a szocreálból, hol a pop
artból merít. Majd megfestette a magyar kritikai hiperrealizmus
pár főművét (pl. „Művészőrség”, 1977 és a „Csirkeragu”81
végén”, 1981), de már ekkor is – ahogy Gyetvai fogalmaz – „óhatatlanul tükrözi a varázslat mögött e világ skizofréniáját”.
Megjárta New Yorkot (1985-90), Brüsszelt (2004-07) Londont
(2007-17).

„Nyári képei olyan távolságokra visznek, amelyekre általában csak a zene képes. A művész azonban a vizuális művészetet választotta.
Akrillal vászonra, megtervezve, ugyanakkor isteni, gyerek módra határtalan szabadságot és kalandokat adva lelkünknek és elménknek.
Sokszor olyan kalandokat, amelyeknek az átéléséhez szükséges eszközök mindig is a birtokunkban voltak, de nem láthattuk az előttünk álló
képtől – a látványt takaró komolykodó önmagunktól. Nyári szórakoztat. Szikrát szórva, élesen, akár szemet ki- és szíven szúrva, a
megjelenített és a látottakon felbuzduló gondolatszféráink végtelenségében okozott nagyításaival hozzánk meglepően közel kerülve,
zavarba ejtő zavart okozva.”
Reischl Szilvia
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100 Ország Lili (1926-1978)
n

Szputnyik (A repülés géniusza), 1957
Sputnik (The Genius of Flying), 1957
45,5x25 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 484 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 20 968 - 30 645 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Kolozsváry-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1957 Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest (Hold címen)
- 1968 Ország Lili kiállítása, Rákosligeti Művelődési Ház,
Budapest
- 1987. Ország Lili festményei a Kolozsváry gyűjtemény
ben. Tihanyi Múzeum, Tihany
- 1995 Ország Lili művei a Kolozsváry gyűjteményben.
Nagy Gyula Galéria, Várpalota
- 1995. Bemutatjuk a Kolozsváry-gyűjteményt.
Szombathelyi Képtár, Szombathely
- 1998 Modern magyar művészet a Kolozsváry
gyűjteményben. Műcsarnok, Budapest
- 2001. A Kolozsváry-gyűjtemény. Városi Művészeti
Múzeum, Győr
- 2006. A Kolozsváry-gyűjtemény. Kieselbach Galéria,
Budapest
- 2016 Árny a kövön. Ország Lili művészete,
MNG, Budapest, 2016.

Ország Lili munkáin szinte már az első pillanattól
megjelentek a falak. Egy elárvult magtárépület ábrázolása
után - 1953-tól - festményeinek klasszikus szürrealista
terét, már mindenütt behálózták a falak, kifejezve
mérhetetlen magányát és bezártságát. Kényszerszerűen
festette ki magából legmélyebb szorongásait Chirico és
Toyen képi világához hasonlóan, de az ő sajátos, egyéni
hangján. Ekkor már megismerkedett Bálint Endrével, aki

Hieronymus Bosch: Az áldottak
felemelkedése, c.1490,
Palazzo Vecchio, Firenze
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a hivatalos kultúrpolitikán túl létező magyar
festészet egyik vezéralakjának számított. Plátói
szerelemhez hasonló mester–tanítvány viszony
alakult ki közöttük az évek során, szakmai diskurzussal,
vitákkal, évődéssel, szinte mindennapos szellemi jelenléttel
a másik életében. Erre az időszakra így emlékezett később
Ország Lili: „Eszembe jutott az a sok-sok séta, a hosszú
telefonok, mikor órákon keresztül nyúztam…a sok
izgalom, amikor vártam és lestem, na vajon mit mond
majd ehhez, vagy ahhoz a képhez, szinte Magának
festettem évekig! Soha ilyen önzetlen segítséget ember
még nem adott!” Szorongásokból fakadó művészi
közösségüket, hasonló lelki alkatukat, hamar felismerte
Bálint is, aki így jellemezte Lili e korai korszakát: „A
meglepő már akkor is az volt, hogy egy fiatal érzékeny
és szép nő sokkal fontosabbnak érezte a szorongásokról
való számot adást és a beárnyékolt szinte levegőtlen tájak
feletti imbolygást az ismert idillikus sétáknál, és
szívesebben fürdette meg a tájakat holdfényben,
mint a melegítő nap sugarában.”
A mester a holddal hozza összefüggésbe Lili
személyiségét, hiszen Bálint világában a hold a magány,
a szomorúság, az elmúlás örök jelképe. „Mint egy hasonlat
a holdról / olyan volt, hát a hold / sápadozott, vékonyodott / szépen haldokolt – írja A hold című versében. Bálint
hasonlatával Ország Lili könnyen tudott azonosulni, hiszen
a mitológiában a Luna nőnemű égitest és így mentora
szellemi hatását befogadva - 1956-tól - képein
főszerepet kapott a hold. Olyan kivételes művek
születtek meg ekkor, mint a Pilinszky Jánoshoz került
Memento (1957), a Fiastyúk-Hold (1957), Dupla
holdportrék (1957) és a Holdak (1957). Mintha önarcképet
festene, úgy fejezte ki e holdportrékkal szorongásos belső
világát s ezért az oevre egészét tekintve ez az a kivételes
rövid időszak, amikor időlegesen, így behelyettesítve
eltűnhettek képeiről a falak.
Ország Lili 1957 vége felé, már úgy érezte, hogy klasszikus
szürrealista periódusa elfáradt, túlságosan pszichologizál
és hogy tulajdonképpen annyi képet tudna ezekből festeni,
amennyit csak akar. Új kihívások felé fordult. Kifejezésmódjában ekkor kezdte el követni a Bálint által
sugallt vajdai utat, holott mestere ekkor már Párizsba
emigrálva, a festészeti útkeresésben rég magára hagyta.
Ez a képi világ jelenik meg majd 1958-tól ikonos képein.
Bálint azt hangsúlyozta, hogy a középkori mesterek
őszinte hite nem tűrte a térélmény hazudását, az
illozionisztikus térábrázolást, így Ország Lili is immár

Hieronymus Bosch: Szent Antal megkísértése, 1505-06,
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisszabon

síkszerűen fogalmazta meg szürreális vízióit, amely
megszabadította a képi kötöttségektől egy tágabb,
asszociatívabb világot megnyitva számára.
A holdas periódus lezárása, a holdas és az ikonos
korszak vajdai-bálinti vonalának egymásba hajlása a
Szputnyik című mű 1957 végéről. Rácz István
műgyűjtő Lilivel közösen készített feljegyzéseiből tudjuk,
hogy e képét az első szputnyik fellövése előtt
készítette három nappal. Ország Lilit mindig is
vonzották az okkult dolgok, szenvedélyesen
foglalkozott jóslással, asztrológiával, és gyakran
ámulatba ejtette barátait, mikor egy vadidegen ember
kézírásából pontosan le tudta írni annak személyiségét. Az 56-os forradalom kitörésének még átlagos
reggelén is már tankokat és vért vizionált és ez a
különleges érzékenysége, látnoki képessége kihatott
egész későbbi művészetére, melyben olyan városok falait
festette ahol még sohasem járt s a múlt elpusztult
romjainak labirintusából a nyomtatott áramkörök
tekervényein át utazott a jövőbe. Ez a mű szintén e
csodálatos képességének példája, megsejteni a jövőt,
amikor az ember materiális oldala kilép a földről az ideák,
mennyek korábbi birodalmába, mikor a nő arcú hold mellé
először csak műhold kerül, majd annak halvány arcát már
el is csúfítja az emberi lábnyom. A hold ezzel elveszti
misztikumát és a holdas korszaka ezzel a képpel
szimbolikusan is lezárul. A festménynek fekete a háttere,
az űr feketéje, ami abban az időben az átlagember
számára még nem lehetett egyértelmű, hiszen a kép
leírásában Lili magyarázatként megemlíti, hogy – „Ott
már ilyen az ég színe”. Ezen a sötét alapon ikonos hatást
keltve, aranyló sugárkoszorúban tündököl a föld és
kísérője és erről a meleg, jól ismert földi világról
emelkedve száll fel az emberi szellem az őt körülvevő
univerzumba. A mű másik címe a Repülés géniusza, de a
Bleriot emlékére megnevezés is ismeretes. Ország Lili e
munkájában az űrkorszak hajnalán megálmodta, hogy
minden emberi vágy a földről való felemelkedésre - Leonardótól Bleriot-n át – egyre messzibb, egyre ismeretlenebb távlatokba vezet. A képen az ember szelleme egy
keresztet átölelve száll. Az emberi kíváncsiság,
tudásszomj egyre távolabbra repíti, hiszen az univerzum
rajtunk keresztül igyekszik megismerni önmagát. Ez
az emberiség sorsa, keresztje. De a kereszt jelképezi azt is,
hogy az ember minden ideáját, érzését, emlékét,
megteremtett szépségét, emberi örökségét, melegségét
keresztként kell, hogy magával vigye, őrizve azt, bármilyen
messzire jut is el otthonától, az aranybarna földről az űr
kietlen tereibe. Ma 60 évvel a festmény megalkotása
után, megdöbbenve láthatjuk, hogy Ország Lili e kivételes,
váteszi erejű, ritka korai szürreális művében boszorkányos énjét is elénk tárva, már akkor feltette a ma egyre
aktuálisabb kérdést, hogy a technológiák uralta jövőnk
felé haladva, vajon ki viszi át a szerelemet a túlsó
partra.
A mű a klasszikus szürrealizmust az ikonos korszakkal
összekötő kis számú un, „kozmikus” képek egy különleges
darabja. Nem véletlen, hogy a biztos ízlésű Kolozsváry
Ernő, Ország Lili barátja és egyik első gyűjtője kiválasztotta, s gyűjteményét évtizedekig gazdagította.
Kolozsváry Marianna
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101 Szóbel Géza (komárom 1905-1963 boulogne-billancourt)

102 Bojár Iván (1924-1995)

Párizsi alakok
Figures in Paris

Fénytől kinyíló formák, 1960
Forms Opened by Light, 1960

39,5x27,8 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: Szóbel

70x31 cm
Olaj, farostra kasírozott papíron | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bojár 960

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 613 - 2 258 EUR	

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 129 EUR	
Becsérték: 450 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 451 - 2 580 EUR	

n
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103 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Nagybányai táj, 1909 körül
Nagybánya, c. 1909
58,5x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Grünwald Béla NB
Hátoldalon | Reverse: Könyves Kálmán kiállítási címke
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 968 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 581 - 38 710 EUR	
Párdarabja reprodukálva: Szabó László: Iványi Grünwald,
Corvina, 2007, 24. kép

A nap szerelmese

A Nemzeti Szalon 1907 májusában a nagyvonalú

Ekkor született a Gauguin-iskola legszebb magyar
képviselője, a Cigányok a Lápos patak partján (1909) című,
máig Nagybányán őrzött remekmű. Iványi Grünwaldot
már pár évvel korábban megragadták az egzotikus témák,
bár mindenekelőtt a képi szerkesztés foglalkoztatta, a
tájba komponált színek és figurák csoportja. Ahogy értő
kortársa, Rózsa Miklós írta róla a Budapesti Napló
hasábjain: „impresszionizmusa rohamosan közeledik a
neoimpresszionizmus felé, mely nem elégszik meg a
természeti hűség puszta visszaadásával, hanem egyben

Gauguin, Cézanne stb. címmel rendezett egy legendás
kiállítást a modern francia nagymesterek számára. A több
mint félszáz művet felsorakoztató Gauguin volt a tárlat
egyik legnagyobb szenzációja. A friss hatásokra fogékony,
de Párizsba nem járó hazai festők így első kézből
ismerhették meg a modern festészet sztárjait. Jól
ismerjük a művészek életrajzából, hogy milyen nagy hatást
gyakorolt rájuk a Nemzeti Szalon tárlata. A nagybányai
művésztelep egyik legrangosabb tanárfigurája, az
impresszionizmus és a posztimpresszionizmus lehetőségétől épp eltelő Iványi Grünwald megilletődve állt meg
Gauguin egzotikus képei előtt. Azokat az archaikus
őstípusokat, amelyeket a Polinéziáig menekülő francia
festő a tahiti bennszülöttek körében talált meg, Iványi
Grünwald a nagybányai cigánycsaládok között lelte fel.

azt a benyomást is reprodukálni kívánja, amit az
illető táj a művészre gyakorolt.” Iványi Grünwald
gondosan érlelte a kompozíciót, nem véletlen ismerjük a
most kalapács alá kerülő festményéből egy későbbi
változatot (Verőfényes faluvége, 1909 körül, magángyűjtemény). A most vizsgált kép lágyabban alakított,
finomabb, nem olyan kontrasztos, mint a már könyvreprodukciókból is ismert verzió. „Mindig hálát adok az Istennek,
hogy nem valami füstös, zajos nagyvárosban születtem,
emlékeim nem keskeny zugutcákba, vagy akár palotákba,
hanem a virágos, napsütötte, a dombos Dunántúlra
szállnak vissza” – mesélt a művész gyerekkoráról, majd
hozzá tette: „Most is csak akkor vagyok igazán
boldog, ha a nap süt, és én künn ülhetek isten
szabad ege alatt és festek.”

A kép hátoldala

Gauguin szelleme Nagybányán
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104 Berkes Antal (1874-1938)

105 Tornai Gyula (1861-1928)

Zivatar utáni fények az Andrássy úton (Opera, omnibusz,
fiáker), 1922
Lights After Rain on Andrássy Street, 1922

Hódolat (Keleti jelenet)
Respect (Oriental Scene)

n

60x79 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1922 Berkes A
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR	

n

102x103 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tornai Gy
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 581 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 806 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Becker „Baby” táncosnő tulajdonában
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106 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Önarckép zöld falú nagybányai műteremben, 1907 körül
Self-Portrait in the Studio in Nagybánya, c. 1907

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2010, Dialogue Among Fauves: Hungarian Fauvism 1904–1914,
Bruxelles, Hôtel de Ville
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Dialogue Among Fauves: Hungarian Fauvism
(1904–1914). Szerk.: Barki Gergely – Rockenbauer Zoltán,
Silvana editorale, Brüsszel – Milánó, 2010, 110. oldal

60,5x46,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 32 258 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 00 000 Ft
Estimated price: 38 710 - 58 065 EUR	

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

A magától értetődő fauve

Fauves Hungarian Fauvism
(1904-1914), 2010.

Le fauvisme ou l’épreuve
du feu. Éruption de la
modernité en Europe

Mikor még se a műértő közönség, se a korszak specialistái nem tudták,
hogy milyen impozáns műtárgy-mennyiség gyűlik majd össze a 2000-es
évek után a magyar vadak kutatóinak köszönhetően, akkor is ott
ragyogott már a modern magyar művészettörténet hajnalán Ziffer
Sándor néhány valószerűtlenül fauve-os festménye. Például a Magyar
Nemzeti Galériában látható Tájkép kerítéssel (1910) vagy a pécsi
Janus Pannonius Múzeumban őrzött Önarckép (1908 körül). (Ez
utóbbit a francia kurátorok ki is szúrták maguknak, mikor a párizsi
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris Le fauvisme ou
l’épreuve du feu. Éruption de la modernité en Europe címmel
nemzetközi fauve kiállítást rendezett 1999-ben.) Bár a magyar
vadak kutatói azóta több száz fauve-os stílusú művet megmentettek a
teljes feledéstől, megírva a hazai művészettörténet eddig hiányzó új
fejezetét, Ziffernek még mindig bérelt helye van ezekben az összefoglalókban. Nem mint új felfedezés, hanem mint magától értetődő résztvevő.
De azért Ziffer oeuvre-jében is vannak újdonságok, például a pár éve
előkerült, most vizsgált-Ziffer önarckép, ami először az egyik nagy
fauve-kiállításon, a 2010-es brüsszeli Vadak közti párbeszéd című
tárlaton szerepelt.
Matisse zöld tónusa
Az impresszionisták addig elemezték az optika törvényszerűségeit, míg be
nem vezették, hogy a fekete helyett kékes–lilás tónussal árnyékolják a
formákat. Matisse még tovább ment, amikor már nem a retinán születő
valós színhatásokat akarta rekonstruálni, hanem autonóm színvíziókat,
az önállóan élő festett felületet. Ebben az esztétikai küzdelemben
volt Matisse legnagyobb fegyverténye (és legnagyobb botránya),
amikor zölddel kezdte modellálni az emberi arcokat. A Nő kalapban
című (1905) – rögtön klasszikussá váló – karosszékes női portréján
olyan szertelenül szabadulnak el a színek (főként a türkizzöldek),
hogy Louis Vauxcelles-nek el kellett sütnie a stílus nevét adó „Donatello a
vadak között” kitételt. A modern párizsi festők legnagyobb mecénásai,
Gertrude és Leo Stein lecsaptak a képre, az ő révükön került a San
Franciscó-i Modern Művészeti Múzeumba.

ZIiffer Sándor: Önarckép, 1908 körül,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Ziffer a Montparnasse-on

Perlott-Csaba Vilmos: Ziffer Sándor portréja,
1908 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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Ziffer Sándor: Önarckép, 1906

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. Jó barátja, Czóbel
Béla beszélte tele a fejét a modern franciákkal. A zárkózott, gyerekbetegsége miatt sánta, de nagyon művelt Ziffer (korábban művészettörténésznek készült) a neósokkal tartott a nagybányai „szakítás”
nyarán 1906-ban. Majd, ősszel, a Salon d’Automne megnyitására
érkezett Párizsba, a modern művészet fellegvárába. Ahogy később
visszaemlékezett monográfusának: „az új törekvések származása [kialakulása] szinte a szemem előtt zajlott”. A Montparnasse-on bérelt
műteremlakást, krokizni járt a Colarossi akadémiába, majd télen
kiállított a Salon des Indépendants-en.
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Büszke modern festő műtermében
A pár évig tartó fauve korszakában Ziffer hihetetlen
merészséggel nyúlt a modern gesztusokhoz. A most vizsgált
önarcképén büszke, öntudatos, modern festőként – valóságos dandyként – áll a világ elé, sötét felöltőt vesz magára, karjait
keresztbe fonja, oldalt fordul, és bátran kitekint a nézőre. Vörös
szakálla (ma azt mondanánk rá: hipszter-szakáll) frappáns fauve
kontrasztba áll arcának zöld reflexeivel. A helyszín a
műteremként is használt zöldfalú, nagybányai bányászház,
aminek minden falát jól ismerjük Ziffer későbbi képeiről.
Az arcot modelláló zöld vonalak viszont Matisse képeiről
ismerősek.
Matisse és az előkép
A pár évvel ezelőtt előkerült, félalakos önarcképnek jól ismerjük a
Pécsen őrzött változatát, de még az előképét is. Az „előkép”
keletkezéséről Borghida István monográfiájából tudunk
sok részletet. Állítólag maga Matisse kiáltott fel – miközben a Függetlenek Szalonjának 1906-os kiállítását
rendezték –, hogy: „Végre egy jó munka a sok szemét
között”. Borghida elemzi is a festő életművében mérföldkőnek
számító portrét: „A testtömeget és a hátteret csak nagy
foltokban határozza meg. Kerülte a részleteket és a harmadik
dimenzió hangsúlyozását. A háttér és a ruha sötét, kék-zöld
felületeiből nagy színellentéteivel élesen emelkedik ki a
fej. Ziffer abban az időben szakállt viselt; szakálla vöröses volt,
haja viszont kékesfekete. (…) A kép egy ülésben készült,
előadásmódja rendkívül egyszerű: néhány ízlésesen összeválogatott, lefokozott színfolt a testet szinte csak jelzi, de a fej lenyűgöz
az arckifejezés és a színellentétek drámai erejével. Hatalmas
sugalló ereje van ennek az arcnak. Egy mélyen gondolkodó
ember szigorú, szinte haragos tekintete sugárzik a néző felé. Első
pillanatban mindez fel sem tűnik, de többé nem lehet elfelejteni:
a kép visszatérésre, további szemlélésre késztet, és minél tovább
nézzük, annál beszédesebb lesz.”

Czigány Dezső: Önarckép, 1909, magántulajdon

Párizsból Nagybányáig
A Matisse által dicsért – ma magángyűjteményben őrzött –
Ziffer-önarckép oldalán egy másik modell karja látható.
Borghidánál olvashatunk a furcsa levágás okáról. A társaságba
nem járó művész Párizsban egy műteremben dolgozott
lakótársával, Körmendi-Frim Ervinnel. Közösen ültek le a tükör
elé, hogy kettős portréban örökítsék meg barátságukat – ami
akkor ért véget, viharos körülmények között. Összevesztek, az
indulatos Ziffer kidobta kollégáját a műteremből és levágta a kép
egyik felét. Matisse így is beleszeretett a – csonka – önarcképbe. A most előttünk álló változat ugyanazt a kvalitást
képviseli, csak kiérleltebb kompozícióban, a nagybányai
otthon biztonságában.
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107 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

108 Thorma János (1870-1937)

Téli csend, 1910 körül
Winter Silence, c. 1910

Nagybánya télen háttérben az István-toronnyal
(Zazar -part)
Nagybány in Winter with the István Tower in the
Background

n

46x37 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Iványi Grünwald Béla
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 096 - 3 225 EUR	

n

74x99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Thorma
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 903 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 1 935 EUR	
Szerepelt a BÁV 79. aukcióján
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109 Vaszary János (1867-1939)
n

Rózsák, 1904
Roses, 1904
38,5x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszary 904
Hátoldalon | Reverse: Vaszary János saját kezű aláírása
kiállítási címkén
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 48 387 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Lázár Béla: Vaszary János.
In.: Művészet 1906/5., 281-290.

A fekete–lila akkord

Festői remeklés

Rippl-Rónai József volt akkora kolorista, hogy nemcsak a
kukoricás irányvonal pattogó, hivalkodó tarkaságát
kedvelte, de néha megpihent a finomabb harmóniák –
mindenekelőtt a pasztellek – puha ölében. Kifinomult
színakkordjainak egyike a whistleri csendes feketéhez
társított virágsziromszerű hamvas lila. Ezt a századfordulós, diszkrét, nem hivalkodó, mégis rafinált színegyüttest a
fiatal Vaszary is eltanulta a kaposvári mestertől. Sőt, nem
is csak Rippl-Rónaitól, hiszen ő is megfordult abban az
előkelő, századfordulós párizsi művészvilágban, ahol
nemcsak a szellemes Oscar Wilde vált divatossá, de a
monokrómba hajló finomságairól ismert James Abbott
McNeill Whistler is. Vaszary merített ebből a szellemiségből: a Rippl-Rónai gyertyalángként kígyózó nőalakjai által
ihletett Nő macskával című 1909 körüli kompozícióján is
ez a kettős tér vissza, a lila női ruha, valamint a meleg
fénnyel sötétlő kalap és cicák színakkordja.

Ugyanez jelenik meg a most kalapács alá kerülő korai
Vaszary-virágcsendéleten. A fekete háttér előtt (ami
semmi esetre se szénfekete: felül kékes, alul barnás)
bazsarózsa-csokor áll, a halványtól a telt liláig modellált
szirmokkal. Egy hasonló csokor tűnik fel a kaposvári
Rippl-Rónai Múzeumban őrzött Tükör előtt című 1904-es
Vaszary-festményen, az előtér kék terítővel letakart
asztalán. Erről írta az impresszionisztikus színakkordokra
fogékony Lázár Béla nagyon találóan, hogy „Dekoratív
érzékének finom morceau-ja [darabja]: a rózsacsokor.
Kevés színnel ily sokat mondani csak Fantin-Latour s néha
Whistler tudott. Virágcsendéletei egyáltalán a delikát
színharmóniák gyönyörű példái. Most fekete háttérből
piros rózsák virítanak szürke üvegtartóban, zöld levelekkel
élénkítve. Tompa tűz ég fojtva a pirosban. A zöld levelek
halk színárnyalatokban olvadnak a háttérbe. S minő színes
mégis az egész!”

Vaszary János: Lilaruhás nő
macskával, 1900, magántulajdon
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110 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Megérkezés (Vöröslő fények a tóparton)
Arriving
32x22 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 19 355 EUR

A béke szigete

Aranykorba visszavágyva

Sötét ciprusok magasodnak a vízparton, a lángoló vörös
naplementében fürdő égbolt alatt apró csónak siklik a
szárazföld felé: benne három emberi alak. Egyikük büszkén
áll a csónak orrában, a nap földöntúli fényjátéka alatt,
figyelve a partot. Így érkeznek meg a mitikus hősök a
megbékélés szigetére, legyen az a rokokó szerelmesek
befutása Cythera szigetére Watteau-nál, vagy Dante
Kharón ladikjában, a Sztüx sötét hullámain, esetleg az
öreg Artúr király csónakja Avalonnál, vagy akár a Gyűrűk
Urából ismert elfek hajói a Tündék szigete felé indulva. De
a sok mitikus irodalmi példa között említhetjük
Na’Conxypant is, a századforduló nosztalgiába révedő,
sajtosan zamatos művészi fantáziabirodalmát, amit
Gulácsy Lajos áradó szimbolista képzelőereje teremtett
meg.

Gulácsy az aranykorba vágyott a szürke hétköznapok elől.
Míg más művészek Párizsban keresték a modern
impulzusokat, Gulácsy Itáliába menekült, a romantikus lelkek paradicsomába, a régi kastélyok kopott
parkjaiba, az ódon történetekről mesélő reneszánsz
palazzók árkádjai alá. Festészete is az antik patinát kereste.
A kicsiny ékszerként megfestett Skarlát napnyugta őrzi az
ecset nyomát, nem rontották el a túlbuzgó restaurátorok
– mint ez sok képével történt –, akik túl akarják tisztítani a
táblát. A kevés eszközzel megfogalmazott alkonyi
jelenet az aranykor békéje után vágyódó lélek
művészi remeklése.

Na’Conxypan varázsa
Na’Conxypanba csak a kiválasztott kevesek
léphettek be, hiszen ez az ébren álmodás rejtett
birodalma, ahol a szépirodalom és a történetelem írja felül
a hétköznapok világát. Ahogy Gulácsy testi-lelki jóbarátja,
Juhász Gyula írta neki címzett versében (Gulácsy
Lajosnak), próbálva visszahozni a tébolyda zárt osztályáról,
megidézve közös merengéseiket, amint az európai
irodalom hőseivel népesítették be a magyar kisvárosi
valóságot:
Lajos, emlékszel Váradon, tavasszal
A kis csapszékben, hol Watteau lakott,
Lerajzoltál, vén márkit, vaskalappal
S tegnapnak láttad már a holnapot.
A Köröst néztük és láttuk Velencét,
A kávéházban Goethe ült velünk,
Esengtük Grandet Eugenia szerelmét,
A csillagot kerestük, amely letünt.

Gulácsy Lajos: Régi kert, 1913,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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111 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Hölgy vörös rúzzsal, 1930-as évek első fele
Lady with Red Lipstick, early 1930s
71x50 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 25 806 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bánó András: Észbontó élet - Kövesdy Pál regényes
története, Budapest, 2013, címlap

Bánó András: Észbontó élet, 2013

„Egy modern festő modellt keres”
(Szinházi Élet, 1932.44.sz.50)
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Scheiber Hugó: Hölgy cigarettával, 1930-as évek első fele,
magántulajdon
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112 Vaszary János (1967-1938)

113 Farkas István (1887-1944)

Párizsi parkban (Jardin des Tuilleries), 1925
Park in Paris (Jardin de Tuilleries), 1925

Párizsi parkban (A lila ruha), 1929-30
Park in Paris (The Purple Dress), 1929-30

15x22 cm
Színes ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jardin des Tuilleries Paris 925 IV. 9.

25x33 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

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

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

n
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114 Biai Föglein István (1905-1974)
n

Műtermi csendélet narancssárga-lila art deco vázával (Loetz vázával) 1928
Still-Life with Art Deco Vase, 1928
77,5x77,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Biai Föglein
1928
Hátoldalon | Reverse: a Szinyei Társaság 1928-as
Tavaszi Tárlatának kiállítási címkéje
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 14 516 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 17 741 - 30 645 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1928: Tavaszi Szalon, Nemzeti Szalon
IRODALOM | bibliography
- Dr. Lázár Béla: Biai Főglein István.
In.: CXLIII. Biai Főglein István festőművész és Ambrosi
Gustinus szobrászművész gyűjteményes kiállítása,
Ernst Múzeum, 1933
- XCVII. Csoportkiállítás. Békeffi György, Berény Róbert,
Ecsődi Akos, Biai-Főglein István, ifj. Kernstok Károly és
Könnendy Frim Ervin festőművészek.
Ernst Múzeum, 1928 (Dr. Lázár Béla előszava)

Matisse nyomában
Modernségen túli könnyedséggel egymásra halmozott
síkok: a padló sárga négyzetére válaszol a spanyolfal
lila-kék ornamentikája, előtte megbillentett asztallap,
ráhalmozva egy műteremcsendéletre váró csokornyi
vizuális ínyencség. A geometrikus mintával tündöklő sokác
kötény adja meg a kép alakkarakterét (lecsüngő rojtos
szélével), rajta különleges art deco kerámia edények, egy
gyöngysort tartó narancsszínű kaspó és egy lyukas hasú
virágos váza. Oldalt esztergált asztalláb és egy lila korsó, a
hímzett népi mintákra fektetve pedig egy profán mód
modern kellék: egy hirdetési oldalánál kinyitott magazin.
Matisse tudta ilyen szemérmetlen festőiséggel halmozni egymásra a színeket és mintákat műtermi beállításain,
mint a fiatal Biai Föglein István Csendélet sokác köténnyel
című festményén.
Sziporkázó színkontrasztok
Biai Föglein a két világháború közötti izgalmas műtermi
együtteshez leleményes festői megoldásokat társított.
A merész lila és a halvány sárga kihívó komplementerpárosa már önmagában is figyelemreméltó, jelzi, hogy
Biai Föglein nem tartott a sziporkázó színkontrasztoktól. A
narancssárga vázára rágörbített műteremablak-tükröződés
egyszerűen szellemes, a könnyed nonchalance-szal
megfolyatott, akvarelles hatású festékfoltok pedig
magabiztos ecsetről tanúskodnak. A több évtizednyi pálya
elején álló Biai Fögleinről már ekkor látható volt, hogy
körvonalak nélkül is erősen jellemez, nem fél a formáktól,
de kontúrokra nincs szüksége.
Csók szelleme

Vörös Géza: Csíkos blúzos nő szobában
(Feleségem szobában), magántulajdon
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Nem véletlen írta róla Lázár Béla – egész fellelkesülve a
fiatal tehetség láttán – az Ernst Múzeumban rendezett
1933-as kiállítási katalógusában, hogy: „Még Csók István
keze alatt volt, mikor már első gyűjteményes kiállítását

rendezte. A mesternek csak a szellemét követte: a paraszti
ruha tarkaságának könnyed előadásában, általán a színek
lágy és odalehelt kezelésében. De a formák bizarrságának,
zamatosságának valami furcsa groteszkségének
megérzésével szeme sajátosságát és látása eredetiségét
hozta magával. Amit legerőteljesebben egy nagy
önarcképén összegezett. És ez azonnal belekerült a
Szépművészeti Múzeumba.”
Megtört pálya
Biai Föglein István Vaszary János és Csók István tanítványa
volt 1924–29 között a Képzőművészeti Főiskolán. A
diploma megszerzése után franciaországi ösztöndíjat
kapott, majd a 30-as években Olaszországban és
Hollandiában is járt tanulmányúton. Rendszeresen
szerepelt az Ernst Múzeum és a Nemzeti Szalon tárlatain,
de a moderneket képviselő Tamás Galériában is kétszer
volt gyűjteményes kiállítása. A művelt és jó nyelvkészségű
művész pályája megbicsaklott az 50-es években, onnantól
csak a műkereskedelmi festészetben kamatoztathatta
bravúros szakmai felkészültségét. Ma egyedül a
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban
látható állandó kiállításon műve, pedig egykor – 1928-ban
– még így lelkesedett érte a kor egyik legjobb művészettörténésze, Lázár Béla: „a tehetség világos színű zománca
csillog fel a fiatal Biai Föglein István művein is, aki még el
sem hagyta Csók iskoláját és nem látott még semmit a
világból, csak távoli zene hangjait kapta el s azok finom
melódiákat ébresztettek a lelkében. Micsoda üde,
gyöngéd, ritmusos színzene csendül fel művein!
Melódiát csal ki az anyagból, egy tarka szövetdarabból, a
női husszinből, de a táj hajlongó vonalából is egyképen.
Valami fiatalos frissesség van a látásában, melyet ha
megőriz, sőt kifejleszt, minden tradícióismeret fölé
kiterítve azt, egy új szemmel látó művésszel gazdagodunk
majd.”
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A p á ri z si t o r o n y ő r - m é ra y tib o r
gyűjteménye

-Látja, Víg néni, ez így van rendjén. Végre maga is lejött…
-Leider – mondta a nagymama sajnálkozva. Ilyen zsidós
kifejezéseket a szegedi parasztasszonyok viszonylag ritkán
használtak…
Pár héttel Budapest felszabadulása után a Méray család
visszament a Tátra utcába. Megkeresték a légóparancsnokot, s fölfedték előtte, hogy őket nem Vígnek hívják.
-Az első perctől kezdve tudtam – mondta a légóparancsnok, majd a nagymamára pillantva hozzátette: Leider.
Kanyargó történelem

Méray Tibor néhány könyvének címlapja

Méray Tibort, a Párizsban élő Kossuth-díjas írót, a
francia becsületrend kitüntetettjét a fiatalabb
nemzedék idehaza talán nem is ismeri. Nem csoda,
hiszen Nagy Imre, a későbbi mártír miniszterelnök
1956. novemberi letartóztatása és Romániába
hurcolása után, Méray, életét mentve, családjával
együtt elmenekült Magyarországról és Párizsban
telepedett le. A rendszerváltozásig, illetve Nagy Imre
1989-es újratemetéséig nem tette be a lábát az
országba, s noha 28 éven át szerkesztette a magyar
emigráció legjelentősebb lapját, az Irodalmi Újságot,
idehaza mélyen elhallgatták tevékenységét. Nagy
Imre újratemetésén viszont, a család kérésére, ő
mondta a gyászbeszédet. A forradalom vértanúitól
vett végső búcsú valójában elbúcsúztatta az
emigrációs szerepvállalást is, amelyet Méray
Tibornak a történelem kényszere folytán kellett
vállalnia. Most, 28 évvel a rendszerváltozás után
hazahozta az emigrációból képeit is. Úgy ítélte meg,
hogy az elmúlt évszázadban Franciaországban
alkotott magyar festők képei – de legalább is azok,
amelyeket ő vásárolt meg – itthon vannak a legjobb
helyen.

A 94. életévében járó Méray Tibor portréját – életrajzi írások, személyes visszaemlékezések, s e sorok
írójának mesélt anekdoták felhasználásával – próbáljuk felvázolni.
Megérzéseiben sosem kellett csalódnia. Az viszont
többször is előfordult az életében, hogy ezek a megérzések
életmentőnek bizonyultak.
Így volt ez azon a vasárnapon, 1944. október 15-én is.
Éppen csak hazaért a hajnaltól kora délutánig tartó
robotolásból – munkaszolgálatosként a vele egykorú,
jobbára zsidó származású fiúkkal együtt romeltakarításra
vezényelték -, s miközben a vasárnapi levest kanalazta, a
rádióban beolvasták Horthy proklamációját. A kormányzó
bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az ellenséggel, az
oroszokkal, a német szövetségesek megértését kérte, s azt,
hogy távozzanak az országból. A háború elveszett.
A Nyár utca 7., ahol lakott, a gettó kellős közepén volt. A
lakók kiözönlöttek az utcára, ujjongva letépdesték
kabátjukról a sárga csillagot, s leverték a házról is a

megbélyegzettség szimbólumát. Az akkor 20 éves Tibor
odafordult az édesanyjához:
-Nekem ez nem tetszik – mondta a 13 éves korában apa
nélkül maradt, s azóta gyakorlatilag a családfenntartó
szerepében élő fiú. Én most jövök a Nyugati felől, a város
telis-tele van német tankokkal. Nem úgy ismerjük a
németeket, mint akik egy ilyen udvarias felhívásra fogják
magukat és kimasíroznak az országból. Pakoljatok…!
Fogta az édesanyját, 82 éves nagymamáját, anyja öccsét
és annak feleségét és öten, kis motyójukkal elgyalogoltak
anyja húgához a Tátra utcába. Brill néni, akinél menedékre
leltek, maga is bujkálni kényszerült. Nem sokkal korábban
költözött át ismerőséhez, egy szegedi nyomdászhoz, aki –
talán szerelmes lehetett belé – feleségeként deklarálta.
Mire odaértek, már szó sem volt a proklamációról.
Ellenkezőleg. Horthy lemondott, s átadta a hatalmat
Szálasi Ferencnek. Egyben elrendelték, hogy minden 18-60
év közötti férfi köteles haladéktalanul jelentkezni katonai
szolgálatra.
Heten szorongtak az egy szobakonyhás lakásban.
Szerencséjükre annak a nagynéninek, akihez beköltöztek,
volt két vagány fia. A fiúk nem egyszerűen a sárga
csillagot vették le, hanem katonai egyenruhákat szereztek,
beöltöztek és hamis papírokat gyártottak. Mérayék papíron
Víg család lettek, akik Szegedről, az oroszok elől
menekültek Pestre.
Novemberig viszonylag békességben éltek, ám ahogy az
oroszok közeledtek a fővároshoz, megszaporodtak a
bombázások. A Tátra utcai házgondnok végigjárta a
lakásokat és mindenkit felszólított, vonuljanak le a
pincébe. Kötelező volt. Ők azonban, a lebukástól félve,
szabadkoztak, hogy nem akarják elvenni a helyet mástól, s
mivel az első emeleten laknak, ez talán kevésbé veszélyes,
mint a többi hely.
-Hát, jó, saját felelősségükre – mondta a házparancsnok, s
egy ideig békén hagyta őket. De a helyzet egyre rosszabb
lett, s a házgondnok újra feljött hozzájuk. Most már nem
volt visszaút, menni kellett. A pinceajtóban is ez a
légóparancsnok várta őket és megkönnyebbülve mondta a
nagymamának:

Az egy éves Méray Tibor szüleivel és bátyjával 1925-ben
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Méray Tibor 11 évesen édesapjával a Wesselényi u. 13.-ban

Méray Tibor háború utáni emberi sorsa és írói pályája egy
huszadik századi magyar baloldali értelmiségi jellegzetes
útját mutatta. Ez a személyes út a magyar történelem
vakmerő kanyargásai és ma már szinte alig követhető
vargabetűi szerint haladt. A húszas éveinek elején járó
budapesti bölcsészhallgató friss magyar-latin szakos diplomával a zsebében az újságírást választotta élethivatásul.
1946-ban a Szabad Nép belső munkatársa, hamarosan a
kulturális rovat vezetője lett, nem sokkal később pedig
rábízták a párt irodalmi folyóirata, a Csillag szerkesztését
is. Mint egyik életrajzírója, Pomogáts Béla írta róla:
„Miként nemzedékének számos képviselője, például a Nagy
Imre-perben később halálra ítélt Gimes Miklós, vagy a
forradalmi kormány sajtószóvivőjének feladatát ellátó és
ugyancsak börtönbe vetett Vásárhelyi Miklós, Méray is a
két világháború közötti politikai berendezkedés
igazságtalanságai, a náci uralom bűnei és a háború
embertelenségei következtében lett a kommunista eszmék,
a kommunista párt híve. Hogy azután felismerve az újabb
zsarnoki rendszer bűneit, bátran és kihívóan szakítson a
kommunista ideológiával, a párttal, korábbi elvtársaival.”
A szakítás, a személyes természetű politikai és erkölcsi
leszámolás nem nélkülözte a drámai mozzanatokat. Nem
volt veszélytelen, hogy 1954-ben a lap egyik vezetőjeként,
a Szabad Nép szerkesztőbizottságának tagjaként vállalt
szerepet annak az újságíró-lázadásnak a megszervezésében, amely októberben, éppen két esztendővel a
forradalom kitörése előtt, szembefordult a lap sztálinista
vezetőivel.
Tisztító vihar
Nagy Imre hatalomra kerülése üdítő szélként söpört végig
az országon, elsodorva a félelem szorongásait, a szabadság
szellemét árasztva magából. 1954 októberében a Szabad
Nép három napos pártaktíváján olyasmi történt, amire
addig nem volt példa. Egymás után álltak fel a lap
munkatársai, kezdő riporterek és a szerkesztőbizottság
tagjai, s hozzászólásukban rámutattak, hogy az ország
telis-tele van gonddal, bajjal, fekéllyel. Elmondták, hogy kis
és nagy diktátorok tipornak mindenfelé a népen. Azt sem
titkolták el, hogy ők bármennyire szeretnék, képtelenek
hírt adni ezekről a visszásságokról, mert a lapra rátelepedő
pártirányítás lehetetlenné teszi az igazság megírását. Így
viszont nem tudunk dolgozni. Képtelenek vagyunk az
emberek, az olvasók szemébe nézni - hangoztatták.
A szenvedélyek a koreai háborút megjárt, s ottani
riportjaiért Kossuth-díjjal kitüntetett Méray Tibor
hozzászólásával csaptak a legmagasabbra. A vezető

újságíró, a lap szerkesztőbizottságának tagja elmondta:
ebben az országban a megtisztulás viharára van szükség.
Olyan viharra, amely alulról felfelé és felülről lefelé
megtisztít a piszoktól, a szennytől, az ellenállástól és
minden rossztól. Ennek a viharnak le kell rombolnia
mindazt, ami rothadt és új élettel kell megtöltenie
mindazt, ami jó. Ezt a vihart nem lehet fuvallatokban
adagolni.

szemközti villából mindenkit lefényképeznek, aki Nagy
Imréhez jön. Azt akartuk, hogy a fotó jól sikerüljön. A
lépcsőfeljáratnál Maca néni, a ház asszonya fogadott
minket. Már jó néhányan voltak a belső szobában, az
erkélyen. Imre bácsit többen is körülvették, éppen csak
köszöntöttük és felköszöntöttük, nem emlékszem, hogy ez
alkalommal akár csak három mondatot is váltottam volna
vele.

Megtorlás, szilencium

Sokan voltunk. Jóval többen, mint gondoltam volna. Egy
Jánosi Ferencéknél később folytatott házkutatás során elő
is került a meghívottak névsora. A listán 66 név szerepelt.
Jelen volt Kodály Zoltán, Haynal Imre professzor, Ferenczy
Béni, Bernáth Aurél, Fischer Annie, Tóth Aladár, Palló Imre,
Kosáry Domokos. Eddig is tudtuk, hogy az ország
művészi-tudományos életének legjobbjai közül sokan
rokonszenveznek a mi mozgalmunkkal, de ennek most
kézzelfogható bizonyságát nyertük. A félreállított,
meghurcolt, megbélyegzett Nagy Imre sugárzása messze
túláradt közvetlen híveinek meglehetősen szűk körén. Ezek
az emberek könnyen otthon maradhattak volna, kis
kifogással, vagy akár anélkül kitérhettek volna a meghívás
elől. A jelenlétük azonban félreérthetetlenül azt jelezte:
Magyarország meg akar szabadulni hivatalos vezetőitől,
Magyarország Nagy Imre visszatértére vár.

Méray Tibor 1955 tavaszán aláírta a magyar kulturális élet
vezető személyiségeinek azt a Memorandumát, amely
tiltakozott a kommunista párt művelődéspolitikája ellen és
követelte a nemzeti kultúra nagy értékeinek megbecsülését. A párt azonban ellentámadásba lendült. Az aláírók
ellen elrendelt megtorlás őt is elérte: teljes írói szilenciummal sújtották.
De megfélemlíteni már nem tudták. Az 1956 tavaszán
kibontakozó politikai reformmozgalomban vezető szerepet
játszott, az Irodalmi Újságban megjelent cikkei az
íróellenzék követeléseit hangoztatták. Ott volt azok között,
akik Nagy Imrében látták a demokratikus kibontakozás
lehetséges vezetőjét.
Születésnapi party Nagy Imrénél
Azon a napon csak egy valami járt a fejemben: mi lesz,
milyen lesz a mai délután? Még bent voltam a Béke és
Szabadság szerkesztőségében, ahová a központi pártlaptól
való eltávolításom és egy esztendei állástalanság után
kerültem. Ennél a lapnál annyi internálásból, börtönből
szabadult, más újságoktól kiebrudalt ember dolgozott,
hogy a pesti népnyelv Béke és Szabadlábnak nevezte el.
Nos, ott tébláboltam a New York palotabéli kopott
szerkesztőségben, de képtelen voltam a készülő lapszámra
koncentrálni. Két vagy három nappal korábban hívott fel
Nagy Imre veje, Jánosi Feri, röviden, szinte tőmondatokban: Imre bácsi most lesz 60 éves. Egy kis összejövetelt
rendezünk a tiszteletére június 7-én, 4 óra tájban, az Orsó
utcában. Feleségemmel, Zsókával együtt szívesen látunk
benneteket.
Ahogy az időpont közeledett, egyre nőtt bennem a
várakozás, a kíváncsiság, az öröm, a feszültség. Kik lesznek
ott? Hányan leszünk? S mi lesz az Akadémia utca (a
Pártközpont) válasza? Elvégre egy pillanatig sem lehetett
feltételezni, hogy Rákosiék már ne tudnának a dologról, és
még kevésbé, hogy az összejövetel résztvevőitől és
méretétől függően nem fognak reagálni rá.
Tűző napsütésben, gyalog indultunk az Orsó utcába.
Negyedórára laktunk egymástól. A házat
ismertem. Nem abból az időből, amikor Nagy Imre
miniszterelnök volt, hanem azóta, hogy kegyvesztett lett
Imre bácsi. Aczél Tamás barátommal elküldte nekem – jóleső ajánlással – Egy évtized című könyvét, és azt üzente,
látogassam meg. Órákon át beszélgettünk négyszemközt
ebben a villában: olyan időpontban, amikor lakójában több
volt a keserűség, mint a remény.
A feleségemmel, Rózsával az Orsó utcai ház előtt
megálltunk, de mielőtt becsöngettünk volna, hátrafordultunk. Hagyományos mozdulat volt. Tudtuk, hogy a

Persze volt olyan meghívott is, aki nem jött el. Főleg
néhány liberálisabbnak vélt pártfunkcionárius. Ilyen volt
„az azóta elhunyt ember is”. Az az ember, aki utolsó,
zavarodott elméjű beszédében, a maró önvád hideglelős
rettegésében nem merte kiejteni áldozata nevét. „Az azóta
elhunyt ember” akkor azt mondta, hogy nem akar részt
venni egy pártegység elleni demonstrációban, de majd ír
Nagy Imrének egy levelet, amiben gratulál a 60.
születésnapjára. Sok levél, kézirat, dokumentum került elő
az Orsó utcai házkutatások során, de ennek a levélnek
valahogy nyoma veszett. Talán soha meg sem íródott.
Azok, akik 1956. június 7-én, a szelíd alkonyatban, feltöltekezve a találkozó örömével hazafelé ballagtak a
Rózsadombról, nem sejthették, hogy két év múlva, alig tíz
nappal 62. születésnapja után Nagy Imre nyakába kötelet
vet a hóhér. Hogy az Orsó utcai vendégek közül ugyanerre
a sorsra jut Gimes Miklós és Szilágyi József, minekutána
Losonczy Gézát már hónapokkal korábban meggyilkolták a
börtönében. Az eufórikus Orsó utcai délután vendéglátói
és vendégei közül húszra várt börtön, vagy romániai
deportálás.
Itt élned, s halnod kell
A forradalom elbukott. Budapest romokban hevert. Egy
barátunknál, egy fotós kolléga lakásában gyűltünk össze
páran. Nem vendégségbe jöttünk abba a Ferenc körúti
lakásba, inkább összebújni vágytunk, a félelem így
valamelyest elviselhetőbb volt. Mindenki hozta magával az
utcán látott rémképet: szétlőtt házak a Széna téren, a
Móricz Zsigmond körtéren, a Baross téren, Újpesten,
Angyalföldön, Csepelen, Soroksáron. A Corvin közre és az
Üllői útra odaláttunk a lakásból. Mindannyiunkban a
tizenegy évvel korábbi, háborús képek emléke élt újjá. Volt,
aki a Múzeum körúton felborított 49-es villamos látványa
miatt háborgott és olyan is, aki a Blaha Lujza tér közelében
szétlőtt Szent Rókus kápolna, vagy az Üllői úti Örökimádás
templomának romjain kesergett.
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Párizs, Párizs

Méray Tibor javaslatára és tevékeny közreműködésével
Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 30. évfordulójára
emlékhely létesült a párizsi Père-Lachaise temetőben.
Méray Tibor bevezetőt mond az avatóünnepségen 1988.
június 16-án.

Ebben a tragikus helyzetben mi mégis örömhírre vártunk.
Budapesten elterjedt, hogy ezen a november 23-i napon
Nagy Imre és társai elhagyhatják a Jugoszláv nagykövetség épületét és szabadon távozhatnak otthonukba. A hírt
magyar forrásból ugyan nem erősítették meg, értesülésünket a nyugati rádiókból szereztük. Azt tudni lehetett,
hogy a magyar és a jugoszláv kormány már november
10-e óta tárgyalásokat folytat az egyre tarthatatlanabbá
váló ügy megoldásáról, hiszen a Nagy Imrével együtt
menedékkérők között 17 asszony és 21 gyerek is volt. Azt
is tudni lehetett, hogy Nagy Imre visszautasította a román
kormány – nyilván Moszkva nyomására tett – ajánlatát,
hogy a menedékkérők Romániába távozzanak.
A történtekről, Nagy Imre és társai erőszakos elhurcolásáról és – akaratuk ellenére – Romániába deportálásáról csak
később szereztünk tudomást. Mi órák óta hívogattuk
telefonon az érintettek lakását, mindhiába. A telefon néma
maradt. Aztán 23-án este 8 körül a rádióban beolvasták az
alábbi közleményt: ”Nagy Imre volt miniszterelnök és több
társa, mint ismeretes, november 4-én a budapesti
jugoszláv nagykövetségen menedékjogot kért és kapott,
amely november 22-én (tehát egy nappal korábban) véget
ért. Több mint két héttel ezelőtt Nagy Imre és társai
engedélyt kértek a magyar kormánytól, hogy Magyarország területéről egy másik szocialista országba távozhassanak. A Román Népköztársaság kormányának beleegyezésével Nagy Imre és társai november 23-án a Román
Népköztársaság területére távoztak.”
A hírt az ott lévő baráti társaság minden tagja a maga
vérmérséklete szerint reagálta le. Én artikulátlan hangon
üvöltöttem, hogy hazugság, ebből egy szó sem igaz, Nagy
Imrééket elfogták, elhurcolták. Ebben az országban már
sosem lesz demokratikus kibontakozás. Innen menni kell.
Rózsa, a feleségem azt hihette, hogy hirtelen felindulásból
döntöttem az ország elhagyása mellett, s másnapra talán
átgondolom a dolgot. De elhatározásom ezúttal
sziklaszilárd volt. A megelőző években, a Nagy Imréhez
fűződő kapcsolat révén elszenvedett retorziók idején
ugyan többször felvetődött a disszidálás gondolata - a
forradalom kitörése után erre reális lehetőség is
kínálkozott - de bennem mindannyiszor Vörösmarty
Szózatának szavai visszhangoztak: „A nagy világon e kívül
nincsen számodra hely…” Most valami megváltozott. A
kétségbeesés, a kiábrándulás átírta bennem a Szózat
intelmét: itt élned talán igen, de miért is kellene
meghalnom…?
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Méray Tibor két nappal később, feleségével és két és
féléves kislányával együtt, Jugoszlávián keresztül elhagyta
az országot, majd –a véletlenek szerencsés egybeesése
folytán – Párizsban telepedett le. Írói munkássága az
emigrációban teljesedett ki. A 9-es kórterem és a
Csodacsatár forgatókönyvírójaként már korábban, még
itthonlétekor átlépte az újságírói és az írói pálya közötti
határvonalat, de csak Párizsban írta meg – előbb angolul,
franciául, majd csaknem húsz évvel később Münchenben
magyarul is kiadott – életrajzi könyvét Nagy Imre élete és
halála címmel. Az emigrációt követő napokban még
Belgrádban elkezdett, majd Párizsban befejezett
Búcsúlevél című regényében Méray számot vetett a maga
nemzedékének életútjával is. Az előbb franciául, németül,
angolul, majd húsz másik nyelven és végül magyarul is
megjelent könyv főhőse kommunista funkcionárius, aki a
szülői házban kapott hagyományok, a szerelem, a barátság
és a párt szolgálatával járó kötelesség között vívódik.
A kényszerű emigráció 33 évének legnagyobb vállalkozása
az Irodalmi Újság szerkesztése volt. A magyar politikai
emigráció legfontosabb lapja szórványosan már 1953-tól,
Nagy Imre első kormányra jutásától, meghatározó módon
pedig 1956 tavaszától Magyarországon is a demokratizálódás, a függetlenedés, az antisztálinizmus „vezérhajója”
volt, de a forradalom bukásával betiltották. A lapot 1957.
március 15-én Bécsben újraindították, mint a magyar szellemiség, a szabad magyar irodalom orgánumát. De itt csak
néhány hetet élt és 1957 májusában Londonba tette át
székhelyét, ahol az amerikai Congress for Cultural
Freedom nevű szervezet anyagi támogatásának
köszönhetően kéthetente jelent meg. A támogatás
azonban 1961 végén megszűnt, s alighanem a lapra is ez a
sors várt volna, ha a Párizsban élő Méray Tibor át nem
veszi a szerkesztését. Irányításával az Irodalmi Újság a
szellemi és a nemzeti ellenállás legfontosabb fórumává
vált. Hatalmas szerepet töltött be az ’56-os forradalom
eszmei örökségének gondozásában, a szabadság és a
függetlenség gondolatának szolgálatában, a magyarországi olvasók felvilágosításában, s végső soron a történelmi
változások előkészítésében. A lap mindenekelőtt az
emigráció liberális és baloldali képviselőinek, főleg az
„ötvenhatosoknak” adott megszólalási lehetőséget, de
távolról sem csak nekik. Olyan kiválóságok írtak bele, mint
Fenyő Miksa, Ignotus Pál, Faludy György, Fejtő Ferenc,
Szász Béla, Szabó Zoltán, Cs. Szabó László, Határ Győző,
Molnár Miklós, Hanák Tibor, Halász Péter, Schöpflin Gyula,
Dénes Tibor, Kende Péter, Thinsz Géza, Gömöri György,
Karátson Endre és Sipos Gyula. Ám az Irodalmi Újság 33
évfolyamában a szerkesztő szerzőként is letette a
névjegyét: több száz Méray-tanulmány, vezércikk, riport,
könyvkritika és glossza fűződik a nevéhez, amelyből
valóságos történelmi krónika kerekedik ki. Lenyomata
azoknak az éveknek, amelyekről mi, itthon élők csak torz,
meghamisított képet kaphattunk. Ő viszont, híven a
Rajk-búcsúztatóban leírt fogadalmához, rendíthetetlenül,
sőt konokul ragaszkodott az igazság kimondásához. Csak
ült magányosan párizsi őrtornyában, az igazság, a
szókimondás emelte erkölcsi magasságokban, s kérlelhetetlenül mondta, írta a maga bölcs intelmeit. Amiket az
itthoniak vagy megfogadtak, vagy nem. Inkább nem. S
amikor igen, akkor is név nélkül. Kevesen tudják, hogy
Kádár leghíresebb, őt magát is túlélő mondatát – „aki
nincs ellenünk, az velünk van” – Méraytól kölcsönözte.

S amikor Nagy Imre újratemetésének alkalmából – a
család kérésére – megtartotta emlékbeszédét a Köztemető
301-es parcellájánál, nem csupán Nagy Imrének
szolgáltatott elégtételt, hanem önmagának is. A
forradalom vértanúitól vett végső búcsú valójában az
emigrációs szerepvállalást is elbúcsúztatta. A Magyarországon bekövetkezett történelmi változások, a demokrácia
helyreállítása és a szabad választások lehetőségének
hatására a szerkesztő úgy ítélte meg, hogy az Irodalmi
Újság küldetése véget ért. A harcunkat megharcoltuk –
írta utolsó vezércikkében, s Adyt idézve búcsúztatta el az
emigráció kétségkívül legtekintélyesebb orgánumát: „Harc
és harcos szépség kívánt lenni a lelkünk…”
Pályatársa, az ugyancsak „párizsi” Fejtő Ferenc, fél
évszázados barátságuk nyomán írta róla: „Méray testileg
Párizsban élt, de Párizsból főleg Magyarországot figyelte.
Tárgyilagos, ám szenvedélyes cikkek és tanulmányok
sorozatával védte a demokrácia, a parlamentarizmus, az
európaiság és a hazafiság ügyét – az igazi hazafiságét.
Csodálatra méltónak tartom kitartását, energiáját,
frissességét és last but not least humorát, jókedvét,
tévedhetetlen tisztánlátását.”
Fejtő, ha élne, ma is ilyennek látná a most 94. életévében
lévő Méray Tibort.
A Drouot - uzsonnára
Ha az írás elején megkockáztattuk, hogy a mai fiatal
generáció kevéssé ismeri Méray Tibor nevét, most teljes
bizonysággal hozzátesszük: még kevesebben tudják róla,
hogy műgyűjtő volt. Ami, ha hozzávesszük, hogy párizsi
letelepedése idején – saját bevallása szerint – keveset
konyított a képzőművészethez, a reveláció erejével hat.
Műkritikákat persze, már csak kényszerűségből, kulturális
lapszerkesztőként is, sokat olvasott, de ezeket a kéziratokat
gépiesen továbbította a nyomdába, azokban legfeljebb
stilisztikai, nyelvhelyességi javításokat tett. A politikai
publicisztika a munkája, az irodalom a kedvtelése,
szórakozása, a színház és a film pedig szenvedélye volt.
Enyhén szólva sem tartozott a rendszeres tárlatlátogatók
közé.
Párizsban aztán minden megváltozott. Mondhatnánk,
hogy őt is magával sodorta a francia fővárosnak az a bája,
ami miatt annyi művész özönlött ide a 20. század elején,
de ez nem lenne igaz. Az ’50-es évek végétől sokkal
prózaibb gondok foglalkoztatták: a megélhetés kényszerűsége. A híres francia aukciós házba, a Drouot-ba például
legelőször egy használt szekrényért tért be, hogy legyen
hová tenniük a ruháikat. Később barátja, Szűcs György és
egy ekkortájt Párizsban élő művészeti mecénás, Marton
György vette rá, hogy ugorjon be rendszeresen a
Drouot-ba, s ha lát valami érdekeset, szóljon neki.
És ő látott. Művelt, kulturált értelmiségiként jó érzékkel
válogatott, előbb csak Marton pénztárcáját duzzasztva,
majd egyre inkább saját lábra állva. A ’60-as évektől
kezdve a Drouot már nem kényszer, s nem is üzleti
vállalkozás volt többé, hanem mindennapi szórakozás. Szó
szerint mindennapi. Az Irodalmi Újság szerkesztősége, a
Rue du Faubourg-Montmartre öt percre volt gyalog az
aukciós házhoz, úgyhogy uzsonna idején minden nap
odaugrott, hogy megnézze a naponta újrarendezett
kiállítást, s ha valami érdekeset lát, részt vegyen a másnapi
árverésen is.

Esküvői fotón Rózsával 1946. szeptember 10-én

Magyar festmények emigrációban
S az esetek többségében látott. Főleg mert ő a magyarokat
kereste. Magyar képek pedig, az idő tájt, gyakran kerültek
kalapács alá. Hiszen a század eleje óta valósággal
kirajzottak a festők Párizsba, s alkotásaik közül a legtöbb
ott maradt, amolyan emigrációban. Jóllehet ők már
visszakerültek szülőhazájukba, de vásznaik élték tovább az
alkotóiktól elszakított életet. A jobb sorsra érdemesek a
világ nagy galériáiba, netán gazdag tulajdonosok
magángyűjteményébe kerültek, mások vetődtek egyik
galeristától a másikig. Hogy aztán a Franciaországon belül
sokat utazó Méray hol Rouenban, hol Nizzában vagy
Cannes-ban akadjon rájuk.
Ez időre már avatott műértővé képezte magát. Megszerzett, elolvasott minden könyvet, katalógust a Párizsban
élő, főleg magyar festőkről. Még ekkor, fél évszázad
múltán is lehetett találni vásznakat a század elején ide
vetődött Pór Bertalantól, Czóbel Bélától, Ziffer Sándortól
csakúgy, mint az első világháború miatt ellenségnek
nyilvánított és internált Réth Alfrédtól. A háborús éveket
követő années folles, a bolondos évek még több magyar
festőt vonzottak Párizsba. Megteltek a Montparnasse
negyed mulatói, a kávéházakban újra vitatkozni kezdtek az
írók, a művészek, sokakat pedig az ekkortájt gomba módra
elszaporodó művészeti akadémiák vonzottak. Ekkoriban
érkezett Párizsba Szenes Árpád és Kolozsváry Zsigmond,
megjött Berlinből Tihanyi Lajos és visszatért Budapestről
Farkas István is. Az évtized végére olyan jelentősre duzzadt
a párizsi magyar művészkolónia, hogy 1931-ben Vértes
Marcell és Gyomai Imre szervezésében Art Hongrois
Moderne címmel önálló tárlatot rendeztek. A kiállítók
között volt egyebek között Tihanyi Lajos, Czóbel Béla,
Biai-Foglein István, Diener Dénes, Kolozsváry Zsigmond és
Medgyes László.
A ’30-as években Németországban tért hódító fasizmus
miatt újabb emigrációs hullám indult el és sorban érkeztek
Párizsba a magyarországi zsidó festők, köztük Gábor Pál,
Kádár György, Marton Ervin, Barta Lajos és Rozsda Endre.
De Párizs sem sokáig tudott menedéket nyújtani számukra.
A magyar kolónia szétszóródott. Néhányan már a német
megszállás előtt elhagyták Párizst, áthajóztak az óceánon
az Egyesült Államokba, mint Peterdi Gábor, Vértes Marcell

Méray Tibor kulturális rovatvezetőként kéziratot
javít a Szabad Nép szerkesztőségében.
és Medgyes László, mások Braziliába, mint Szenes Árpád,
Svéd István pedig Egyiptomban vészelte át a háborút.
Kolozsváry Zsigmondot és feleségét Svájcba szökésük előtt
letartóztatták a francia hatóságok és tizennyolc keserves
hónapot töltöttek a gursi táborban. A szenvedés, a
nélkülözés sugallta rajzokat Kolozsváry évekkel később a
jeruzsálemi Jad Vasem emlékhelynek adományozta.
A ’60-as ’70-es években Párizsban élő és magyar képekre
vadászó Méray ezekről a sorsokról akkor még keveset
tudott. Őt, persze a művészeti élményen túl, akkoriban
inkább az motiválta, hogy az általa megvásárolt képek
alkotói magyarok. Az ő honfitársai. Akik közül a legtöbben,
hozzá hasonlóan, kényszerűségből hagyták el a hazájukat,
és talán hozzájuk hasonlóan neki sem adatik meg, hogy
egyszer viszontláthassa Budapestet. Ezek a képek a
szülőhazát, az elérhetetlen messzeségbe került otthont
szimbolizálták. Általuk haza érkezhetett. A párizsi otthon
falán olybá tűntek, mint Magyarország, vagy Budapest
lenyomatai. Még ha legtöbbjük Párizst ábrázolta is.
Egy magyar felfedezi Pissarrót
Méray Tibor hamar beletanult, hogy az érzéseket, gondolatokat, a hangulatot nemcsak szavakkal, hanem színekkel is
ki lehet fejezni. Egyre szenvedélyesebben fordult a képi
világ felé, s már nem csupán élvezte, de alakította is a
művészetet. A ’60-as években, hátrahagyva a párizsi
albérletet, a fővároshoz közeli Pontoise-ba költözött. Abba
az időközben várossá nőtt városkába, amelynek neve
elválaszthatatlan Camille Pissarrótól. A mester 1866 és 69,
majd 1872 és 84 között itt talált szállásra. Talán mert itt
olcsóbb volt az élet, tágasabb a hely a népes családnak,
vonzóak, festőiek a régi utcák, a rusztikus kis terek, a
domboldal, a temetőkert. S hogy miért szerette meg
ennyire Méray Pissarro művészetét? Talán az alkotó
személyisége vonzotta. Szerény, félénk, tartózkodó ember
volt Pissarro. A Flaubert-elbeszélés címével „un coeur
simple”, egyszerű lélek, tiszta szív. Zola jellemzésével
„honnette homme” derék, becsületes ember, kinek tartós
szegénységben leélt élete nélkülözött minden látványos
eseményt. A festőecset mellett a tollat is ügyesen kezelő,
fél-impresszionista olasz Diego Martelli Monet-t olyannak
látta, mint a „tavasz”, Pissarrót viszont, mint az „ősz”. Már
ha az érettséget, komolyságot, egyszerűséget, némi
melankóliát is jelenti ez a szó.

Mérayt viszont meglepte, hogy a ’60-as években Párizs
árnyékába bújó Pontoise már szinte nem is emlékszik
Pissarróra. Volt ugyan egy városi múzeum, amely nem
működött, s a lakók legtöbbje nem tudta, hogy alig száz
évvel korábban itt élt az impresszionizmus atyja, Monet,
Renoir, Sisley, Cézanne festőtársa és barátja. A világ
nagyvárosainak képtáraiban ott függtek Pissarro vásznai,
de azon a helyen, ahol a mester a fényt, a napot, a ködöt,
a tavaszt, az olvadást, a földet, az eget, a vizet festette,
mit sem tudtak róla.
Méray Tibor, az „idegen”, a szülőföld által kivetett
menekült nem hagyta annyiban a dolgot. A település
elöljáróságának kicsinyes akadékoskodása ellenére, de a
Pissarro unokák és egy katolikus pap, Pere d’Aboville
támogatásával elérte, hogy a város egy régi kastély helyén,
a bástyasétányon berendezett egy Pissarro múzeumot.
Sőt, a festő születésének 150. évfordulójára megalakult a
Nemzetközi Pissarro Társaság, amelynek alelnökéül Méray
Tibort választották.
Egy magyar ember lett tehát a Pontoise-i Pissarro
múzeum 1973-as létrehívásának legfőbb szorgalmazója.
Az a magyar, aki egyben Nagy Imre életművének
legodaadóbb híve volt. Pissarro és Nagy Imre: véletlen,
vagy retorikus a kapcsolás? A szívben két drót érintkezik
– írta a párizsi Irodalmi Újság hasábjain Ozorai Fülöp
álnéven Sipos Gyula. Méray, az emigráns azért érzett rá
Pissarro bácsira, a szent öregre, azért tekintette
szívügyének az ő emlékét is, mert oly szerény, nemes,
megfontolt volt az ember (és a művész), oly szeretet-többlet gubancolódott a prófétai szakállba, mint hajdan amott
mosolygott a bajusz, villant esendőn, nyájasan ama
ominózus cvikker mögül az ember ( és a politikus)
tekintete.
Seres Attila
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115 Gaál Ferenc (1896-1956)

116 Medgyes László (1892-)

Párizsi park, 1935
Park in Paris, 1935

Párizsi motorverseny (Boulevard), 1920 körül
Motorbike Race in Paris (Boulevard), c. 1920

48x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gaál F 935

31x40 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Medgyes

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 709 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 967 - 1 290 EUR	

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

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében
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Művészi tanulmányait Budapesten végezte. 1917-ben, Figurák címmel grafikai albuma jelent meg, tíz színes
litografált lappal. 1919-ben kollektív tárlaton mutatta be műveit a Ma kiállító helyiségében.
A húszas évek elején Franciaországban telepedett le, de dolgozott New Yorkban is. 1926-ban Párizsban
szcenikai iskolát nyitott, a festés mellett elsősorban díszlettervezéssel, belsőépítészettel és reklámgrafikával
foglalkozott. Gyakran dolgozott magyar színházak felkérésére is.
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117 Medgyes László (1892-?)

118 Medgyes László (1892-?)

Párizsi kávéház, 1925 körül
Café in Paris, c. 1925

Párizsi garniszálló, 1920 körül
Hostel in Paris, c. 1920

31x47 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Medgyes

60x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Medgyes

Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 258 EUR	
Becsérték: 100 000 - 200 000 Ft
Estimated price: 322 - 645 EUR	

Kikiáltási ár: 170 000 Ft / 548 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n
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119 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Sárga virágok enteriőrben, 1920-as évek vége
Yellow Flowers in Interieur, end of the 1920s
90x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czóbel
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 20 967 - 38 709 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Paul Paquereau tulajdonában volt,
később Méray Tibor párizsi gyűjteményébe került.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Exposition Czobel, Galerie Bing, Párizs, 1930. április
1-15. 3. tételszámon, Fleurs jaunes dans intérieur címen,
ekkor a Galerie Paquereau tulajdonában volt.
- Nagy valószínűséggel kiállítva: Galerie Paquereau, Párizs,
1934. március 16 - április 1.
- Exposition d’art hongrois contemporain, Musée national
d’art moderne, Párizs, 1949. március 25. - április 24. kat.
49. Nature morte címen.
- Exposition d’art hongrois contemporain, Galerie Georges
Giroux, Brüsszel, 1949. május 25. - június 12. kat. 52.
Nature morte címen.

Kincsek a Drouot-ból
Németh Lajos szerint „Czóbel megállta minden művész
nehéz próbáját: egyéni stílust teremtett. Érzelmeket
ébresztő, festői szépségeket tolmácsoló stílust, a
modern magyar piktúra egyik legharmonikusabb és
legegységesebb produktumát”. Érdemes hozzátenni,
hogy Czóbel azon ritka kivételek egyike festészetünk történetében, aki nem csupán minőséget, de mennyiséget is
teremtett. Rendkívül termékeny munkamódszerével,
mindennapos álhatatos munkával kivételesen gazdag,
egységes és egyenletes életművet hagyott hátra, ám – mivel művei egész életében kelendők voltak, sőt halála óta
méginkább azok – az œuvre nagy része szétszóródott a
nagyvilágban. Japántól Ausztráliáig, Kanadától Braziliáig

Czóbel Béla: Műteremben, 1922,
Magyar Nemzeti Galéria
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találhatók művei köz-illetve magángyűjteményekben és
persze Magyarország mellett leginkább második
hazájában, Franciaországban. A sárga virágok
enteriőrben című, korábban reprodukcióról sem ismert
festménye szintén Párizsból került elő emberöltőnyi
lappangást követően, méghozzá egy eddig kevésbé ismert
gyűjteményből, Méray Tibor kollekciójából. Méray
Kossuth-díjas író, újságíró a párizsi magyarság szellemi
életének egyik legkimagaslóbb tagja volt évtizedeken
keresztül az emigráció idején. Számára 1956 után a
magyar festmények jelentettek egyfajta szimbolikus
kapcsolódást a szülőhazához, ezért magyar festők
képeivel vette körül magát párizsi otthonában. Kezdetben
barátai unszolására és megbízásából járt el magyar
festményeket vadászni a leghíresebb párizsi aukciósházba,
a Drouot-ba, de hamarosan addikcióvá vált nem csupán
az odajárás, de elkapta a gyűjtőszenvedély is. Vadászterepnek lassan Párizs is kevésnek bizonyult és mivel sokat
utazott, kivetette hálóját Franciaország szerte és akadt
bőségesen zsákmány. Tárgyalt művünk korábban is
rangos gyűjteményt gazdagított, Paul Paquereau
birtokában volt, ki Czóbel szép számú francia mecénásai
közé tartozott. A művész több alkalommal is portrét
festett és rajzolt Monsieur Paquereau-ról, aki viszonzásképpen 1934 tavaszán önálló kiállítást rendezett
galériájában Czóbel műveiből.

„Egyike a legfestőbb festőknek, aki valaha élt.”
Ha már Füst Milán szelleme lengi be a mostani aukciót,
érdemes tőle is idézni. Fenti esszenciális megjegyzésével
fején találta a szöget, hiszen Czóbel a neki méltán kijáró
„legfranciább magyar” jelzőhöz híven a magyar festők
közül, – éppen kivételes l’art pour l’art attitűdje okán – a
legkönnyedébben integrálható a nemzetközi mezőnybe, s
ezen belül is leginkább a francia művészek sorába. Egész
pályafutása során szinte kizárólag festészeti problémák
foglalkoztatták, nem politizált, nem pszichologizált, a
társadalmi jelenségek sem érdekelték, csakis az izgatta,
hogy mi zajlik a vásznon. Témái alig változtak működése
nyolc évtizede alatt: portrék, aktok, csendéletek, tájak,
enteriőrök sorakoznak végig az életművön.
„Festészetem a traditióban van, ez teszi ujjá,
utánoztam a régieket, ezért egyéni”- e paradoxnak tűnő
vallomásának hátterében kimondatlanul persze az is ott
rejlik, hogy festészete egyértelműen és markánsan a
francia festészeti tradícióhoz kapcsolódott,
ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az ő hatása viszont a
magyar festészet történetében volt meghatározó hosszű
évtizedeken keresztül. Tárgyalt képünk is könnyedén
illeszthető az École de Paris lazán körvonalazható
csoportjának megyilvánulásai közé, és bármely francia
múzeum kiállításán is megállná a helyét franciaországi
pályatársai munkái mellett. De Czóbel képei persze nem
kizárólag a francia piktúrához kapcsolódnak, hasonló
törekvésű magyar kortársai között is találunk még
jónéhányat, akikkel párhuzamba állítható, ám saját korábbi
és későbbbi képeiből is szemléletes analógiapárokat lehet
felépíteni, s izgalmasan végigkövetni, hogy azonos témák
a hosszú évtizedek alatt miképpen formálódtak ecsetje
alatt.
Harmadik éve minden eszetendőben újrarendezem a
szentendrei Czóbel múzeum állandó kiállítását,
kölcsönkérve műveit köz-és magángyűjteményekből.
Egyszer szívesen látnám a most kalapács alá kerülő képet
abban a sorozatban, amelynek első darabja egy 1916-os
mű, a hollandiai Enteriőr részlet vázával című kép lenne,
melyen ugyanaz a kék paraván látható hasonló
enteriőr-környezetben és a sor végét a Szegedi Móra
Ferenc Múzeum tárgyalt képünknél jó négy évtizeddel
később festett Csendélet mimózával című képe zárná. Ha
egyszer előkerülne az a profilportré is, amely mintegy kép
a képben a most gazdát cserélő mű hátterében látható,
már csak hab lenne a tortán.
Barki Gergely
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120 Egry József (1883-1951)
n

Balatoni fények (Kilátás a Balatonra, Badacsony)
Lights by Lake Balaton (View to the Lake)
30x43 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower rigt: Egry József Badacsony
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 838 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

Egry József így beszél ábrázolásáról: „A fényt mindenki elmosódónak festi. Engem a fény maga
izgat. Az atmoszféra, mely architektonikus. Nálam a fény, a pára formát nyer, mint maga a figura.
Betölti a teret.”
/Sipőcz Ferenc: „A Balaton kiegészítője életemnek. Beszélgetés Egry Józseffel, a Balaton festőjével,
aki szabad idejében állatszobrokat és nótákat farag.” Magyarország, 1936. április 8. 9. o./
„A Balaton azoknak a festőknek, akik nem a belső értékével foglalkoznak, csak külső, tetszetős
banalitását adja… A Balatonból nem lehet iskolát csinálni. Nem lehet hivatalos pictúrához
idomítani… Aki csak részleteiben ismeri a Balatont, és nem egészében, az soha nem ismerheti meg
valójában. Én nem a Balatont, hanem annak világát festem!”- idézve Egry Józseftől.
In: Pécsi József: Egry József, 1938. 25. o.
„A látottakat ismertté, az ismerteket tudottá, a tudottakat élménnyé, az élményeket magasztossá
kell tennünk, hogy művészetet hozhassunk létre.”- idézve Egry Józseftől.
In: Pécsi József: Egry József, 1938. 88. o.
„A festői látványként felfedezett, mindent átalakító fények, a balatoni atmoszféra hatására
átalakult Egry képalkotó módszere. Megváltoztak a színei is. Bernáth Aurél szemtanúja volt annak,
hogy „elhagyta régi «csatornaszínnel» kontúrozott festészetét, és a Balaton varázsának nyitotta
fel az útját.”
/Gopcsa Katalin: Egry. Corvina Kiadó, Budapest, 2005. 8. o./

William Turner: Velence, 1845, TATE Britain, London

Egry József: Kiderül, 1931, Magyar Nemzeti Galéria
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121 Czóbel Béla (1883-1976)

122 Kádár Béla (1877-1956)

Párizsi modell
Parisian Model

Art deco jelenet
Art Deco Scene

30x24 cm
Szén, papír | Coal on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

27x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 65 000 Ft / 209 EUR	
Becsérték: 80 000 - 120 000 Ft
Estimated price: 258 - 357 EUR	

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

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

212

Kieselbach galéria

n

A kép hátoldala

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

Kieselbach galéria

213

123 Hatvany Ferenc (budapest 1881-1958 lausanne)

124 ifj. Teuchert Károly (1856-1926)

Francia tengerpart
Sea-Shore in France

Francia kikötő, 1886
Harbour in France, 1886

26x32 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Haas doctornak
tiszteletem jeléül Hatvany Ferenc

57x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon autográf felirat | Inscription on the Reverse:
Festette Teuchert Károly 1886

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 387 EUR	
Becsérték: 150 000 - 220 000 Ft
Estimated price: 483 - 709 EUR	

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 580 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 967 - 1 935 EUR	

n

IRODALOM | bibliography
- Molnos Péter: Elveszett örökség,
Budapest 2017, 46-483 oldal
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében
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125 Czóbel Béla (1883-1976)

126 Kmetty János (1889-1975)

Párizsi házak
Houses in Paris

Szentendre
Szentendre

47x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

24x36 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 709 EUR	
Becsérték: 250 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 806 - 1 935 EUR	

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 838 EUR	
Becsérték: 350 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 129 - 2 258 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n
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127 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Tavaszi patakpart aranyló fényekkel
Brook Side in Spring
75x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 25 806 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

Csípős hajnal a tavaszi patak partján. A hűvös sárga égbolt világos hátteret fest a rügyező, lombjukat bontó fácskák mögé. A felduzzadt patak partján apró
házikó, benne – festői bravúr – egy sárga lámpavilág dereng, pettyenként tükröződve a víz felületén is. Olyan csendes természetáhítatban fogant tájkép, amilyet
csak az erdő-berek fáradhatatlan vándora, az „öreg kutya”, Mednyánszky báró festhetett. Ő kelt fel egy ilyen természeti csodáért kora hajnalban, hogy ismét
rácsodálkozhasson a napfelkelte ragyogásában rejlő misztikus szépségre. Majd mindezt vászonra álmodta, ahogy húgától, Mednyánszky Margittól tudjuk:
„Lehunyt szemmel, csendben addig fixírozza a vásznat, míg minden részletét egészen megelevenedni nem látja maga előtt a keresett képen. Annyira, hogy a
víznek a csobogását, loccsanását hallja, az erdő vagy a föld szagát érzi, miként a szél vagy a hó hidegét, amint a bőrére hat. Akkor, de csak akkor rajzolja, festi
meg. Ez már könnyű, gyorsan megy. Vagy esetleg későbbre elteszi e víziót, gyors vázlatot csinálván róla néhány vonással, a valőröket számokkal megjegyezve.
Ezen állapot sokszor magától jön, a képek öntudatába feltolulnak. Ezek neki a legértékesebbek.”

Mednyánszky László: Őszi táj, 1890-es évek,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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128 Réth Alfréd (1884-1966)
n

Francia tengerpart ( Cote d’ Azur )
French Beach ( Cote d’ Azur )
50x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: A Réth
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 967 - 1 935 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

Réth Alfréd: Normandiai tengerpart vitorlásokkal, 1916 körül,
magántulajdon
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Két akt a kép hátoldalán

129 Kádár Béla (1877-1956)

130 Ruzicskay György (1896-1993)

Kisváros főterén
The Main Square

Modell a műteremablak előtt vörös fátyollal
Model in the Studio with Red Veil

23,5x30 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

48x20 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ruzicskay Paris

Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 258 EUR	
Becsérték: 100 000 - 200 000 Ft
Estimated price: 322 - 645 EUR	

Kikiáltási ár: 90 000 Ft / 290 EUR	
Becsérték: 120 000 - 240 000 Ft
Estimated price: 387 - 774 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n
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131 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Virágcsendélet vázával, 1930-as évek
Yellow Flowers, 1930s
48x38 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 225 - 6 451 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében
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132 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

133 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

Párizsi műtermi csendélet
Studio Still-Life

Vörös hajú lány kék függöny előtt
Girl with Red Hair in Front of The Blue Curtain

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bertalan

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bertalan

Kikiáltási ár: 170 000 Ft / 548 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 645 - 1 290 EUR	

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

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n
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134 Komáromi Kacz Endre (1880-1969)

135 Illencz Lipót (1882-1950)

Zongoralecke (Kandalló előtt), 1930-as évek
Piano Lesson (In Front of the Fireplace), 1930s

Egy csésze tea (Lektűr), 1910 körül
A Cup of Tea, c. 1910

78x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Komáromi Kacz

50x82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Illencz

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 516 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 645 - 967 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 580 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n
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136 Csók István (1865-1961)
n

Műteremsarok (Délutáni fények a műteremben), 1906
Studio Corner (Afternoon Lights in the Studio), 1906
65x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók Paris 906
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 483 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 19 354 - 38 709 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

A NŐBEN REJLŐ BESTIA
„Az ő festészetének javatárgya az asszony, mint probléma.
Az asszony, aki uralkodik s nem tud a maga ura lenni, az
asszony, aki indulatokat gerjeszt, akaratot sorvaszt, sorsot
irányít, tragédiákat érlel. Az asszony, akit ősi időkben
jelképeztek legigazabban, a mikor megformálták a szfinx
alakjában. Az asszony, aki mindent magába foglaló
rejtelmesség s aki mégis külsősége folytán lett ideál. Az
asszony, aki a világrend mozgatója, s a kit mégis semmibe
vesz a társadalmi rend.” − írta Gerő Ödön 1905-ben a
gyakran idézett mondatokat, melyek oly’ találóan
világítanak rá Csók István reflexióira a nőkről, a női
meztelenségről, az utóbbiakat önként és dalolva „elszenvedő” férfiúi nemről. Csakugyan, a festő egész életművét
áthatja az asszonyi természet ambivalenciáinak
szüntelen analízise (és egyben csodálata), a „bűnös
érzékiség” és „szent tisztaság” oda-visszahatása,
folytonos egymásmellettisége.
A müncheni akadémiát hamar maga mögött hagyó Csók
1887-ben, Párizsban lelte meg első valódi példaképeit
Jules Bastien-Lepage és Jean Dagnan-Bouveret
személyében, azonban a plein air naturalizmuson
nevelkedett fiatal festő kezdettől fogva vonzódott a nőt
mint komplex jelenséget középpontba állító bibliai
témákhoz, pogány mítoszokhoz, néphiedelmekhez. Csókot
− habár manapság inkább színpompás sokác kompozícióiról és Züzü képeiről ismeri a közönség − festői pályája

elején bűvkörébe vonta a szimbolizmus, a borzalomlátó
pesszimizmus és a „dekadens századvég” ama démonikus-erotikus nőszimbolikája, mely még az új
évszázadban is sokáig éreztette hatását művészetében. A
Báthory Erzsébet, a Vámpírok és a Nirvána kompozíciók
misztikus légkörét − mellyel Csók kétségtelenül tetszeni,
semmint megbotránkoztatni akart − 1902-ben egy új
festői téma felbukkanása kavarta fel: Nyári Júlia, az ifjú,
szerető feleség alakja, aki elhozta a hét bő esztendőt a
festő életébe.
A 20. század első évtizede egyébként is sikerekben gazdag
időszaka volt Csók festészetének. Az 1902-es év végén
Párizsba költözött újdonsült arájával, ahol Márffy Ödön és
Fülep Lajos megismertették a legújabb francia piktúrával:
a festő Matisse, Van Gogh és Cézanne műveiben
gyönyörködhetett Ambroise Vollard műkereskedésében és
a Musée du Luxemburgban, továbbá elkezdte látogatni a
Függetlenek Szalonját és az Őszi Szalont. Szeme megérett
a modernekre és az expresszionista hatások visszhangjaként, Júliával az oldalán, palettája kiszínesedett,
ecsetkezelése oldottabbá, hevesebbé vált. Az 1906-os Nő
kereveten című művön Csók visszanyúl a szimbolizmushoz és szeretett Júliáját (hiszen a barna leányban
egyértelműen az ő vonásait ismerhetjük fel) mitológiai
szirén alakjába bújtatta. Júlia legtöbbször „parisienne”
nőként tűnik fel Csók alkotásain − írja Révész Emese
2010-es Csók könyvében − másutt tavasz-istennőként és
bálkirálynőként, jelen esetben pedig csábító mitológiai
lényként, akiben a jó − alaptermészete ellenére, mely tőrbe
csal és megöl − felülkerekedik a rosszon. A femme fatale
ellenében a femme fragile győzedelmeskedik, és a szirén
bájos mosolyában a szent női princípium legyűri a hetéra
ledérségét. Hiába hangsúlyos a testiség, Júlia arca köré
épül a jelenet, ami kedvessé, személyessé teszi a
műalkotást. A nő megszűnik mérgező lenni és átadja a
helyét „a szív és a szellem derűjének, e pogány szentháromságnak”, melyben Kállai Ernő hosszú évtizedekkel
később kicsúcsosodni látta Csók egész életművét.

Csók István: Műteremsarok (Párizs), 1904 magántulajdon
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137 Czóbel Béla (1883-1976)

138 Vértes Marcell (Újpest 1895 - 1961 Párizs)

Szentendrei kertben
Garden in Szentendre

Őszi séta a párizsi parkban (Ikrek)
Walk in the Park (Twins)

60x45 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

65x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vértes

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 645 EUR	
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 806 - 1 612 EUR	

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 225 - 6 451 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

n
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Művészeti tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán kezdte. Mestere Ferenczy
Károly volt. 1915-ben bevonult katonának. A Tanácsköztársaság leverése után Bécsbe
emigrált. Tanulmányait Párizsban, a Julian Akadémián folytatta. Párizsban telepedett le.
1940-ben Amerikába menekült. A háború után1946-ban visszaköltözött Párizsba. Díszlet- és
jelmezterveket készített filmekhez és különböző színházak számára. Plakátokat, címlapokat
és dekorációs anyagokat tervezett szállodák, kávéházak és magánszemélyek részére. Egyéni
kiállításon az Ernst Múzeumban 1925-ben, Párizsban 1930-ban, 1946-ban, 1958-ban,
1960-ban, New Yorkban 1930-ban, a Műcsarnokban 1960-ban mutatkozott be.
Alkotásai a Magyar Nemzeti Galériában, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és számos világhírű
közgyűjteményben láthatók.
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139 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

A kék szemű modell, 1912
Model with Blue Eyes, 1912
45x70 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai 912
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 12 903 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

„És talán senki sem szerette úgy, mint ő, az érzéki szépet, a festői ötletességet, a
művészi szenzációt – és a dekoratív megjelenést. Öltözködésben idegenkedett a
művészietlen sablontól. Öröme telt az asszonyi, szuggesztív szépségben: az
ideges és kesztyűs női kéz, a feszültséggel telt finom, puha ujjak, a párás, illatos
testek – az ő bámulata. Állandóan megmaradt a világ optikai valósága mellett, és
a képszerűség kiszámított hatása, amit a franciáktól tanult, sohasem engedte
művészetében a ziláltságig hevített atmoszféráig. Elképzelő volt, de nem
álmodozó és legkevésbé szentimentális. Ismerve a festészet igazi határait,
ösztönszerűen tartott az irodalmi hatásoktól, kerülte a szó hatalmát, mert tudta,
hogy könnyen átcsempészheti a képet a steril ideológiákba.”
(Vaszary János Rippl Rónai Józsefről a Szinyei-Merse Társaság emlékünnepén,
1928)

Rippl-Rónai József: Clotilde Maillol portréja, 1899,
Magyar Nemzeti Galéria
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140 Reiner Imre (versec 1900-1987 lugano)
n

Almaszüret Provence-ban
Apple Picking in Provence
45x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra középen | Signed lower centre: I. Reiner Nov 1931 Obsternte
Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 258 EUR	
Becsérték: 100 000 - 200 000 Ft
Estimated price: 322 - 645 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében
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Elhagyta az országot 1918-ban. Művészeti tanulmányait Stuttgartban,
Ernst Schneidernél végezte 1920-ban. Később Olaszország több városában,
valamint Chicagóban, New York-ban élt. Svájcban telepedett le 1931-ben.
A firenzei Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjául választotta 1965-ben.
A grafika szinte valamennyi területén dolgozott. Fametszeteket, rézkarcokat
készített. Tipográfiával, könyvillusztrálással, betűtervezéssel is foglalkozott.
Egyéni tárlaton mutatkozott be Párizsban, Milánóban, Bernben és Zürichben.

Az Iparművészeti Iskolában Helbing Ferenc, Udvary Géza, Simai
Imre voltak a mesterei. A budapesti Iparművészeti Főiskolán
fejezte be művészeti tanulmányait, közben megjárta Olaszországot. 1926-ban Párizsba költözött. 1922-ben mutatta be először
műveit a Műcsarnokban. 1929-ben sikerrel mutatta be műveit
Párizsban, rendszeresen szerepelt a Salon de Mai kiállításain,
gyakran külföldi nemzetközi tárlatokon is (Hollandia, Németország, Anglia, Japán, Kanada). Tagja volt 1936-tól a Hayter által
alapított Atelier 17 művészcsoportnak. 1941-43 között
koncentrációs táborba zárták, ahonnan Svájcba menekült, majd
1946-ban visszatért Franciaországba. 1971-ben a Műcsarnokban
mutatta be alkotásait. Műveit őrzi a pécsi Janus Pannonius
Múzeum, párizsi, USA-beli közgyűjtemények.

141 Kolozsváry Zsigmond (Bánffyhunyad 1899 - 1983 La Chaux-de Fonds)
n

Tóparti tükröződés, 1950-es évek
Mirroring by the Lake, 1950s
53x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kolozsváry 1957
Kikiáltási ár: 70 000 Ft / 225 EUR	
Becsérték: 80 000 - 160 000 Ft
Estimated price: 258 - 516 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében
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142 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Különleges fények (Nagy változat)
Special Lights
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: kiállítási címke
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 741 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 45 161 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

A Műcsarnok raglapja
a festmény hátoldalán

Mednyánszky művészete a ciklikus ismétlődések, az örök visszatérések művészete. Menekülőket és vonuló tréneket ábrázoló képein az emberek kezdet és vég
nélkül, örök céltalansággal vonulnak. Sok kép témája maga ez a vonulás, a
hangyányi lények menetoszlopa, ahogy egy súlyos ég alatt ritmikusan ismétlődő
sorozatokba rendeződnek.”
/Mednyánszky Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2003. október 14.- 2004.
február 8. Kossuth Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003. 20. o./

Mednyánszky László: Táborozás, 1914, Déri Múzeum,
Debrecen

Mednyánszky László: Különleges fények, 34x50 cm,
magántulajdon
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143 Telepy Károly (1828-1906)
n

Folyóparti vadászat ( Duna )
Landscape with Hunters
59x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR	
Becsérték: 3 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 12 903 EUR	

A kép részlete

„Derűvel és jó szívvel festett megragadó hangulatú tájait. Tudását a legjobb forrásokból
merítette, s korán kialakított festésmódján később sem változtatott. Örömét lelte a finom,
halvány színvilágú, széles horizontú tájak lefestésében. Derűs lényének megfelelően nem
akarta drámai indulatokkal megzavarni a természet tiszta rendjét, távol állt tőle a
szenvedélyes viszony a világ jelenségeihez. Képeivel az élet mindennapi örömeire hívja fel a
figyelmet, s a látottakat költői szépséggel ruházza fel. E tulajdonság tette vonzóvá műveit,
s szerzett számukra népszerűséget.”
Telepy Katalin: Telepy Károly. Budapest, 1980. 5. old.
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144 Benedek Péter (1889-1984)

145 Andre Bauchant (Château-Renault 1873-1958 Montoire-sur-le-Loir)

Szüreti mulatság
Grape Harvest

Rácsodálkozás a burjánzó tavaszi virágzásra, 1938
Personnages regardant des fleurs, 1938

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

61x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: A Bauchant 1938

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 516 EUR	

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 14 516 EUR	

IRODALOM | bibliography
- World Encyclopedia of Naive Art, Pennsylvania, 1984

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor genfi magángyűjteményben,
- majd Carl Laszlo baseli gyűjteményében

n

Benedek Péter

Autodidakta művész. Előbb földművesként dolgozott, aztán az első világháború idején egy budapesti hadiüzemben gyári munkás volt. Bálint
Jenő fedezte fel, aki pártfogásába is vette. 1923-ban ő rendezte meg első kiállítását az Alkotás Művészházban, melyet a művésztársadalom és a
kritika is elismeréssel fogadott. Az 1930-as évek végétől művei kizárólag aukciós kiállításokon szerepeltek. Az 1940-es és 1950-es években
feledésbe ment, ezután újfent napszámosi munkát vállalt. Előbb szülfalujában, Uszódon, majd Kalocsán, 1949-től pedig Cegléden élt.
Az 1960-as években újra népszerűvé vált, 1964-ban gyűjteményes kiállítása volt Cegléden. Uszódon emlékházat rendeztek be neki. Képeinek
témája a falusi élet, művei leginkább életképek, csendéletek és portrék.
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IRODALOM | bibliography
- World Encyclopedia of Naive Art, Pennsylvania, 1984

André Bauchant francia „naiv” festő. Első kiállítása 1921-ben volt a Salon d’Automne-ben. Le Corbusier és Amédée Ozenfant egy cikket írt róla a L’Esprit Nouveau folyóiratba 1922-ben, majd
később Le Corbusier munkatársa lett. 1937-ben a Maîtres Populaires de la Réalité-ben állította ki festményeit. A tárlatot Párizsban, Zürichben és Londonban is bemutatták, majd 1938 és
1939 a kiállítás egy változata nyolc amerikai múzeumban is bemutatkozott, többek között a New York-i Modern Művészetek Múzeumában. 1949-ben a Galerie Charpentier Párizsban egy
215 munkájából álló retrospektív kiállítást rendezett. Festményei megtalálhatók a Tate és a MOMA gyűjteményében.
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146 Gadányi Jenő (1896-1960)

147 Herman Lipót (1884-1972)

Virágcsendélet kék vázával
Still-Life with Flowers

Virágcsendélet tulipánnal, fehér hortenziával,
piros kávéscsészével, 1930
Still-Life with Tulips, White Hydrangea and Red Cup, 1930

n

61x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gadányi Jenő
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 3 870 EUR	

248

Kieselbach galéria

n

61,5x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Herman Lipót 1930
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 258 EUR	
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148 Zichy Mihály (1827-1906)
n

Orosz zarándokok a görögkeleti templomban ( Pópa )
Russian Pilgrims in the Orthodox Church
14x11 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zichy
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 452 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 8 065 - 14 516 EUR	
Szerepelt a BÁV 57. aukcióján, 1982. május

EGY OROSZ MAGYAR
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

Zichy Mihály: Tamara tánca (Illusztráció Lermontov
A démon c. művéhez), 1880, Hansági Múzeum
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kegyként – azt is megengedték neki, hogy díszmagyarban
jelenjen meg a legfényesebb cári ünnepségeken.
A CÁROK KEDVENCE
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.

Spanyol szépség az El Caminón, 1860-as évek,
magántulajdon
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149 Than Mór (1828-1899)

150 Zichy Mihály (1827-1906)

Mulatozók a római Campagnán, 1859
Feast on the Capagna, 1859

Falstaff
Falstaff

32,5x47,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Than Mór Roma 859

43,5x38,5 cm
Kréta, papír | Chalk on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Zichy

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

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 7 097 - 10 968 EUR	

Szerepelt a BÁV 65. aukcióján, 1984. december

Szerepelt a BÁV 62. aukcióján, 1983. december

n
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151 Nagy Boglárka (1990-)
n

Szélfútta arab selyemköntös, 2015
Arabic Silk Scarf, 2015
200x150 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagy B 2015
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 4 516 EUR	

Festői realizmus

Maya fátyla

Újraértelmezett divat

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán és a kolozsvári
Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen tanult fiatal
művész azon a látványfestő-tradíción nőtt fel, amely a
fényképezőgép objektívjének elemző részletrealizmusát és
leíró precizitását a felületkezelés finom megmozgatásával,
az itt-ott megszaladó ecset játékával oldja fel. A fiatal
festőművész a virtuóz idős mester, Gyémánt László
műhelyében leste el az arcképkészítés szabályait, majd
átszűrte mindezt saját napsütötte életigenlésén. Ezt a
gondtalan derűt láttuk a londoni Sotheby’s aukciósházban
tavaly elkelt Summer Love című, vitorláson fekvő bikinis
lányt ábrázoló kompozícióján.

A felülnézetből bemutatott napozó nő fejét egy Hermes
selyemsál védi a naptól, hasonló dekoratív kendő tűnik fel
a most kalapács alá kerülő festményen is. Ezúttal Nagy
Boglárka nem a modellek fejére csavarja, hanem hagyja
szabadon lobogni és gyűrődni, látványos kompozíciós
együttessé formálva át a gyöngysoros és pávatollas
mintákat. A popos beállítás helyett Nagy itt megmutatja
festői felkészültségét egy – minden dekorativitása ellenére
– minimalistább, csendéletszerű kompozíción. A festmény
egy modern vanitas-jelenet: ahogy a klasszikus
csendéletek a gazdagság szépsége mögött mindig a
mulandóságra figyelmeztettek, úgy vetíti elénk Nagy
Boglárka a kellem és kényelem tovalebbenésének vízióját
– a selyemkendőt mint Maya-fátylát.

„A divat számomra – mondta egy tévéinterjúban – egy
meghatározó dolog, gyerekkoromtól kezdve végigkísérte
az életemet, nagyon nagy élmény volt végiglapozni egy
külföldi divatmagazint, és elmerülni abban a világban,
amit a különféle fotográfiák mutattak és képviseltek, és
abszolút a képeimen is megjelenik.” Nagy Boglárka
divathoz való vonzódása hasonló ahhoz, ahogy a neo pop
art világsztárjai flörtöltek a fashion világával. A japán
legenda, Takashi Murakami például saját vidám stílusában
tervezte újra a Louis Vuitton ikonikus, sötét barna alapra
helyezett monogramjait, színfürdőt varázsolva a luxus
konzervatív eleganciájának helyére. A mai fiatal festő
nemzedék már az online nyilvánosság előtt éli mindennapjait, inspirációs forrásaik között ugyanúgy szerepelhet
egy Instagram-fotó, mint egy klasszikus múzeumi előkép.
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152 Pintér Éva (1932-1995)
n

Kulcsok
Keys
121,5x160 cm
Gobelin | Gobelin
Jelezve balra lent | Signed lower left: PÉ
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 065 - 12 903 EUR	

A mennyek kulcsai a
pápai címeren

Ferenczy Noémi köpenyéből
A kárpitszövés és -tervezés a századforduló kézművesipar felé forduló szemléletével
született újjá Magyarországon, lásd a Gödöllői Művésztelep munkásságát, vagy olyan
festők egy-egy szőttesét, mint Rippl-Rónai József vagy Vaszary János. Ebből a szecessziós
szellemiségből inspirálódott a fiatal Ferenczy Noémi, aki addig ment vissza a kárpitkészítés
történetében, míg maga nem kezdte el készíteni – autonóm műalkotásként, saját kézzel
– gobelinjeit. Mikor a 60–80-as években a kárpitkészítés újabb aranykorát élte, mindenekelőtt a nagyvonalú állami megbízásoknak köszönhetően, Ferenczy Noémi számított a
bálványozott mesternek. Az ő köpenyegéből – egész pontosan Ferenczy mesteriskolájából
– bújt elő Pintér Éva is. Pintér korai munkáin, a bordűrrel keretezett, leegyszerűsített
formákra építő életképeken leplezetlenül jelenik meg Ferenczy Noémi szellemisége.
Zárak és kulcsok
Pintér Éva 1960-as, 1970-es években kibomló kárpitművészetét már a kor jellegzetes
monumentális nyelvezete határozta meg, amely egyszerre merített a modern impulzusokból és a klasszikus témákból. A most kalapács alá kerülő gobelinjén jól látható, hogy miként
ötvözte egymással az absztrahált modern formákat, Jospeh Alberts színtanulmányaitól
Korniss Dezső dallamos szentendrei absztrakciójáig. A kárpit a kulcsok szimbolikáját járja
körül az egymáson átható formák színes nyelvezetén keresztül, régi kapukba illő klasszikus
ötvöspéldányok megidézésével.
A mesterkulcsként középen tündöklő kék példány köré – mint kicsiny sakkfigurák – gyűlnek
a színes geometrikus formákká átlényegített kulcslyukak és elölnézetből ábrázolt
kulcssziluettek. Zárok és titkok, kulcsok és remények – egy felfedezésre váró életműből.

Pintér Éva Hajóépítők című 1960-as kárpitja a
Magyar Nemzeti Galéria Keretek között című, 60-as éveket
bemutató, most látható kiállításán

258

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

259

260

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

261

262

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

263

153 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Zugligeti részlet („Itt lakom”), 1926
Zugliget Detail (‚I live here’), 1926
91x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: AbaNovák 26
Hátul a vásznon kör alakú pecsét, a vakrámán
sérült címke töredékes felirattal és cédula
„U.630.” jelzéssel.

A korabeli fénykép hátoldala a festő autográf feliratával

Kikiáltási ár: 17 000 000 Ft / 54 838 EUR	
Becsérték: 30 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 96 774 - 161 290 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Aba-Novák emlékkiállítás. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1962. (Kat. 24.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- B. Supka Magdolna: Aba-Novák Vilmos. Budapest, 1966.
10. kép.
- Molnos Péter: Aba-Novák. Budapest, 2006.
Lappangó képek: 10.

Tudatos építkező
Kevés olyan festőt találunk a 20. században, aki nagyobb
gondot fordított volna az önmenedzselésre, mint a
társadalmi, politikai és művészi kapcsolatait szorgalmasan
és jó érzékkel építő Aba-Novák Vilmos. Oktatói
munkássága, kiterjedt levelezése, bámulatosan szerteágazó, kontinenseken átívelő kapcsolatrendszere, nevek és
telefonszámok százait tartalmazó jegyzetfüzetei és gyakori
sajtószereplései egyaránt azt bizonyítják, hogy tökéletesen
tisztában volt a művészek örök dilemmájával: az
érvényesüléshez nem elég a jó művek létrehozása, az
alkotások gazdáit is meg kell találni. A festőt jól ismerő
F. Antal Elemér visszaemlékezéséből tudjuk, hogy
Aba-Novák kifejezetten buzdította kollégáit arra, hogy a
művészi tevékenységen túl ezen a téren is serénykedjenek:
„Többször is előadást tartott az igen fontos kiépítendő
nexusokról. Minél nagyobb az ismeretség, annál biztosabb
az élet. Sok értékes ismeretségre tett szert. A nagybányai
szénsavgyárostól a Váci úti csavargók menedékhelyében
működő műbarát foltozó szabómesterig. Színházigazgatótól textilesig – sorolhatnám még – csereüzlet viszonyban
állott mindenkivel.”

Barcsay Jenő: Erdei út, 1927 körül
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Ennek a tudatos építkezésnek fontos része volt, hogy
Aba-Novák – szinte egyedüliként a korszak magyar
művészei között – pályája kezdetétől valamennyi
jelentősebb festményéről professzionális fényképet
készíttetett, s azok hátoldalára saját kezűleg
rögzítette az alapvető adatokat: a mű címét,
technikáját és sokszor a tulajdonos nevét is. Ennek az
élethosszig kitartó vállalásnak az igazi súlyát az mutatja,
hogy a fiatal festő már akkor, a húszas évek közepén is
makacsul ragaszkodott hozzá, amikor folyamatos
pénzhiánnyal küzdve a mindennapi betevő előteremtése is
komoly nehézségekbe ütközött. A kezdetektől tisztában
volt művészetének jelentőségével, kötelességének
tartotta alapos dokumentálását, s így nem csupán a
kortárs mecénásoknak, lapszerkesztőknek és műkritikusoknak, hanem a jövő művészettörténészeinek is nagy
szolgálatot tett.
Ennek a szokásnak köszönhetjük, hogy a most bemutatott,
több mint kilenc évtizedes rejtőzködés után a
közelmúltban felbukkant festmény esetében a pontos
címet és az egykori tulajdonos vezetéknevét is tudjuk. A
festő hagyatékában megtalált fénykép hátoldalán ugyanis
a következő felirat olvasható: „Aba-Novák Vilmos
Budapest. I. Csillagvölgyi út 3. »Itt lakom« - olajfestmény. Hartman tulajdona.”
Zugligeti árkádia
A harmincadik életévét éppen csak betöltő Aba-Novák
menyasszonyával, Vulkovič Katóval 1924-ben, egy néhány
hónapos nyugat-európai tanulmányút után költözött
Pestről, a Kálmán utcai mosókonyhából a Csillagvölgyi út
3. szám alá, a budai hegyekben kiránduló városiak és a
környéken házaló kofák által előszeretettel látogatott
zugligeti vendéglő puritán, földpadlós melléképületébe.
A hatalmas fák között meghúzódó szerény otthon hamar
a festő baráti körének kedvelt találkozási helyévé vált.

A visszaemlékezések tanúsága szerint a népes művészsereghez tartozott Kelemen Emil, Mattioni Eszter, Patkó
Károly, Novotny E. Róbert, Czumpf Imre és Fonó
Lajos. Szinte valamennyien festettek Zugligeten, de
érthető okokból a házigazda, Aba-Novák Vilmos
életművében találjuk a legtöbb itt született alkotást.
Négy esztendeig éltek ebben a házban, mígnem az
évtized vége felé egy komfortosabb, Margit körúti lakásba
nem költöztek. Végig tekintve az Zugligeten született alkotásokon, nyugodt szívvel megállapíthatjuk: aranykor volt
ez a közel négy év, amelyet az első nagy sikerek, a
megnyert díjak és elismerő vásárlások is bearanyoztak.
Jellemző, hogy az itt született kiváló alkotások számos
festőt inspiráltak, így a fiatal Barcsay Jenő művészetére
is döntő hatást gyakoroltak.
Tiszta festészet
Az Itt lakom legfőbb jellemzője a korábbi években
kialakított zsíros, pasztózus felületkezelés, a faktúra
élénken megmozgatott, néhol az ecset végével sűrűn
rovátkolt jellege, az a túláradó érzékiség, amely a
vászonnak plasztikus karaktert adva szinte tapintásra
ingerli a nézőt. A festmény azt is tökéletesen bizonyítja,
hogy Aba-Novák milyen alapvető, stílusformáló impulzust
kapott Cézanne műveiből. A homogén tónusú, néhol
párhuzamos ecsetvonásokkal vagy bekarcolásokkal
ritmizált, szomszédaitól jól elkülönülő színmezők
tektonikus rendje, a megépítettséget sugárzó, kaleidoszkópszerű összhatás nem csupán ellépést jelentett a
leíró festészet hagyományos, tónusos formaalakításától,
de kijelölte az irányt az ábrázolótól az absztrakt szemlélet
felé vezető úton. A kép valódi témája nem az ihletet adó
látvány, hanem az abból konstruált szerkezet:
Aba-Novák képe színek, foltok, ritmusok, erővonalak
rendszereként áll a néző előtt, amely szinte a természeti
látvány tárgyi valóságától függetlenül, a tiszta,
tárgytalan festészet eszközeivel nyűgözi le a nézőt:
ízig vérig modern műalkotás, amely a Nyolcak és az
aktivisták által kijelölt út egyik fontos állomását
reprezentálja.
Molnos Péter

A festmény fényképe Aba-Novák Vilmos hagyatékából
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154 Mund Hugó (1892-1961)

155 Maticska Jenő (1885-1906)

Zöldellő táj, 1916 körül
Green Landscape, c. 1916

Nagybányai táj boglyával
Nagybánya Landsape with Haystack

48,5x66 cm
Olaj, vászon, fa | Oil, canvas on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mund H

69x46,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MJ
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: NB

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 3 870 EUR	

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 11 290 EUR	

Boromisza Tibor: Táj napsütésben,
magántulajdon

Szerepelt a BÁV 77. aukcióján, 1988. december
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Maticska Jenő emlékkiállítása,

Nagybányai Múzeum, 1972.
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156 Marosán Gyula (1915-2003)
n

Táj házakkal, 1933
Landscape with Houses, 1933
66x95,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Marosán Gy 933
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 967 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 806 - 45 161 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919-1964
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2004, 711. kép
Egy absztrakt Kanadában

Klasszicizmus és kubizmus

Marosán Gyula 1958 áprilisában, a torontói Bloor Street
West környékén, az új, elegáns Park Galleryben – számottevő sikerrel – állította ki kalligrafikus formákkal kialakított
lírai absztrakt kompozícióit. Ezek után egy nagyívű
absztrakt pálya várt Észak-Amerikában az akkor már 43
éves emigráns festőre, aki az 1956-os forradalom után
menekült Nyugatra. Életművéből is ezt a nonfiguratív
időszakot ismeri jól a hazai közönség, az ehhez tartozó
közvetlen előzményekkel, a 40-es években készített
szeszélyesen indázó vonalakkal és a szürreális amőbaszerű
lényekkel együtt, amelyeket első feleségével, Zemplényi
Magdával együtt állított ki az Európa Iskola nonfiguratív
csoportkiállításain.

Aba-Novák formákat és anyagokat egynemű szobrászi
nyersanyaggá gyúró tájképfestészete a Szőnyi-kör
neoklasszicizmusának közelségében forrt ki. Aba-Novák a
nagybányai látványfestő tradíciót drámai avantgárd
energiákkal formázta át. Ahogy 1928-as önéletrajzában
írta erről a kezdetekről: „1919-ben télen kezdtem rajzolni
és festeni autodidakta módjára. Mindent újra, elölről
kezdve. Amit 1912–1924-ig a Rajztanárképzőben
elsajátítottam – a Székely Bertalan-Lotz hagyománynak
erőtlen csökevényei és némileg a nagybányai ideológia –,
semmiképpen nem elégítettek ki. A formát vizsgáltam a
legabsztraktabb értelemben. Szinte kacérkodtam a
kubizmussal.” Az Aba-Nováknál tanuló Marosán hasonló
módon szűrte át a kubizmus szűrőjén a monumentálissá
növesztett nagybányás tájképfestő hagyományt.

Aba-Novák magániskolájában
Az organikus absztrakt életmű elején azonban Aba-Novák által ihletett, a magyar kubizmus és neokasszicizmus
legjobb hagyománya által megérintett festmények állnak.
Ennek a korai korszaknak kulcsműve a most kalapács alá
kerülő tájkép. Középen hangsúlyos tengelyként magasodik
egy kémény (talán egy téglagyár kéménye), mellette
szélfútta jegenyék sorakoznak. A királykék viharos égen
fehér felhők gomolyognak, drámai hátteret vetítve a falusi
házak mögé. A lombos gyümölcsösfák között álló házakat
kubisztikus síkok határolják. A vattás-puha lombokra a
leegyszerűsített mértani elemek válaszolnak. Az életrajzi
adatokból tudjuk, hogy Marosán Gyula a 30-as évek
elején-közepén Aba-Novák Vilmos budapesti
magániskolájában mélyítette el festői tudását. A képet
nézve egyértelmű a párhuzam.

Aba-Novák Vilmos: Fahordás, 1924, Magyar Nemzeti Galéria
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Aba-Novák kisugárzása
Marosán nemcsak Aba-Novák budapesti magániskolájába járt, hanem – nyaranta – rendszeresen megfordult a
kecskeméti művésztelepen és a mester által vezetett
szolnoki művésztelepen is. Minden bizonnyal az alföldi
mezővárosok környezetében születhetett a most vizsgált
festmény is, amely nemcsak a fiatal pályakezdő
tehetségének bizonyítéka, de Aba-Novák több nemzedéket
megtermékenyítő művészi energiáinak, a Felsőbányán
készített robusztus tájvíziók kisugárzásának is.

A három barát: Duray Tibor, Redő Ferenc és Marosán Gyula a
Balaton partján, 1934

Kieselbach galéria

273

157 Vastagh Géza (1866-1919)

158 Josef Correggio (Frankfurt 1810-1891 Frankfurt)

Zöld réten, 1892
In the Field, 1892

Vadászcsendélet
Hunting Still-Life

41x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vastagh Géza 1892
Hátoldalon | Reverse: Műcsarnok raglapja, 1934. március 109. tétel

98x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Correggio

n

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 290 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 226 EUR	
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n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 225 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 612 - 2 580 EUR	
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159 Berény Róbert (1887-1953)

160 Glatz Oszkár (1872-1958)

Uzsonna a kertben (Zebegény)
Afternoon Tea in the Garden

Nyári nap Bujákon, 1942
Summer Day in Buják, 1942

66x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berény

55x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 1942

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 741 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 193 EUR	

n
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161 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Absztrakt önarckép (Önarckép négy színnel), 1928 körül
Abstract Self-Portrait (Self-Portrait with Four Colors), c.1928
38x32 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 419 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 51 612 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Scheiber Hugó (1873–1950) kiállítása.
Műgyűjtők Galériája, Budapest, 1991.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Scheiber Hugó (1873–1950). Kiállítási katalógus.
Műgyűjtők Galériája, Budapest, 1991.
- Magyar Hírlap, 1991. augusztus 31. 3.
- Haulish Lenke: Scheiber Hugó, Budapest, 1995, 162. kép

Az arc, amely védjeggyé vált. Nehezen találunk olyan
művészt a magyar festészet történetében, akinek
festményekről, fotókról, kortársak visszaemlékezéseiből
megelevenedő portréja, hol Svejket, hol Falstaffot idéző
figurája annyira összeforrt volna egész művészetével.
Modern Rembrandtként minden életkorszakában újra és
újra visszatért a legolcsóbb modellhez, önmagához.
Jellegzetes karaktere távol állt a filmek és a képes
divatlapok által sugallt ideáltól, mégis tökéletesen
alkalmas volt arra, hogy hatásos márkává nemesedjen.
„Pesten mindenki ismeri pirosképű, köpcös alakját – írták
róla már 1930-ban –, ahogy szájából kilógó szivarral,
örökösen izgatottan, nagy mappával a hóna alatt rohan az
aszfalton és keresi a vevőt, aki alig egy vacsora áránál
többért képet vegyen tőle.” Az életét egy Kertész utcai
szoba-konyhában, édesanyjával és lánytestvéreivel leélő
pesti kispolgár úgy vált legendává, hogy közben sosem
szolgáltatott szenzációs nyersanyagot a pletykára éhes
kortársaknak.

Scheiber Hugó: Önarckép, 1920-as évek,
magántulajdon
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Haulisch Lenke: Scheiber Hugó, Budapest, 1955, címlap, belső címlap

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor párizsi magángyűjteményben

Több mint három évtizedet átfogó önarckép-sorozata a
tízes évek végén mellbevágóan expresszív, könyörtelen és
gúnyos önvallomásokkal indul, amelyeken a vadul
örvénylő, barokkosan áradó ecsetvonások kínzó
őszinteséggel tárják fel a civilizált személyiség mögött
rejtőző démoni elemeket. A húszas évek közepén
bekövetkező stílusváltás után az érzéki, vastagon felvitt
olajfestéket felváltja a tempera és a pasztell, az ecsetjárás
szertelen kavargását az egyszerűsítő, geometrizáló attitűd.
Scheiber egy ideig mintha lépésről lépésre egyszerűsítené
saját arcvonásait, hogy megtalálja azt a végsőkig lepárolt
formai eszenciát, amellyel a lehető legtávolabb merészkedik a letapogatható formák primer látványától, miközben
a kép mégsem veszít karakterizáló erejéből. Ennek a
rendkívül izgalmas kísérletezésnek legvégső állomása a
most bemutatott kompozíció. Tökéletes, tovább már nem
egyszerűsíthető konklúzió, amely négy színnel és tizenöt
jól elkülönülő folttal fejez ki egy arcot, egy testi és egy

Scheiber Hugó: Római önarckép, 1930,
magántulajdon

lelki karaktert. A kevéssel sokat mondás mesterműve,
amely az egész életmű jelképe lehet.
Scheiber önarcképeiből könnyen összeállítható egy olyan
válogatás, amely Picasso 1945-ös, világhírű Bika-sorozatával állítható tanulságos párhuzamba. Az erő és vitalitás
szimbólumaként használt motívumot a spanyol festő
tizenegy képen, lépésről-lépésre haladva alakította át
realisztikus ábrázolásból absztrakt, tökéletesen letisztult,
minimalista kompozícióvá. Ahogy Picasso ezzel a formai
redukcióval a szimbólumként alkalmazott állat lényegéhez,
„abszolút szelleméhez” jutott el, úgy Scheiber saját
személyiségének jellé tömörített eszenciáját kreálta meg a
most bemutatott festménnyel.
Molnos Péter

Scheiber Hugó: Önarckép szivarral,
1928 körül,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Scheiber Hugó: Abstzrakt önarckép,
1928 körül
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162 Szentjóby Tamás (1944-)
( St. Auby, St. Turba Tamás)
n

Új mértékegység
New Unit for Measurement
60x3,5 cm
Olómcső | Tube
Jelezve Szentjóby Tamás sajátkezű, pontozott szignójával
Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 451 EUR	
Becsérték: 600 000 Ft --Estimated price: 1 935 EUR --A galéria a műtárgy értékesítéséből származó hasznát a TNPU által Spiel!, a közeljövőben
kiadandó verseskötetének támogatására ajánlja fel.
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Kövér Mária, Méhes László felesége, Szentjóby Tamás unokatestvére

tulajdonában, aki 1950-1969 között Szentjóby Tamással közös társbérletben lakott.

IRODALOM | bibliography
- Kürti Emese: „Dezorientáljuk a csapatokat”. St.Auby Tamás kiállítása Karlsruhéban 1.
http://exindex.hu
- Beszélgetés Szentjóby Tamással. Hangszalagra vette Beke László 1971. március 11-én.
Közölve In: Jelenlét. Szógettó. Az ELTE BTK irodalmi-művészeti folyóirata, 1989/1-2.
- A Gyűjtemény. A szerk.: Bencsik Barnabás, Szipőcs Krisztina, Bálványos Anna, Székely
Katalin, Kürti Emese, Székely Miklós. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum,
Budapest, 2010

Szentjóby Tamás: Új mértékegység című alkotásának egy másik példánya a Ludwig Múzeum
újra rendezett állandó kiállításán a fotó hátsó részén látható vitrinben, 2017. november

Szentjóby Tamás: Új mértékegység, 1965, 2,5×60 cm, ólomcső (ready made-ek), átértelmezve kivitelezte: Haraszty István, 1969, fotó: Merx Andor
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Nem-művészet-művész
Szentjóby Tamás – aki több nevet használ, például: St.
Auby, St. Turba – a 60-as évekbeli progresszív művészeti
színtér képviselője, a legendás Iparterv-nemzedék tagja,
költő, képzőművész, előadóművész, diszpécser és egyetemi
oktató, saját önmeghatározása szerint nem-művészetművész, happener, illetve NETRAF-ügynök. (Ez utóbbi a
mítoszkorrekció jegyében 2001-ben alapított „intézményének” mozaik-szava: Neo-Szocialista Realista TNPU
Globális Kontra-Művészettörténet-hamisítók Frontja.)
A körülbelül 0,6 méternyi és 2,2 kilogrammnyi Új
mértékegység című ólomcső a nemzetközi fluxus-hálózattal párhuzamosan szerveződő, komoly nemzetközi
sikerekkel értékelt életmű (pl. Párizsi Biennále, Documenta,
Isztambuli Biennále) egyik emblematikus főműve.
A fluxus úttörője
Szentjóby 1966-ban, a magyar neoavantgárd formálódásának idején – Altorjay Gáborral közösen – levezette Az
ebéd (In memoriam Batu Kán) címmel az első magyarországi happeninget. Már 1965-ben készített a pop art
hatására hétköznapi tárgyakból objekteket. Altorjayval
közösen ekkor tervezett egy neo-dada kiállítást Petri-Galla

Szentjóby Tamás szignója

Pál félillegálisan működő szalonjába. Bár a kiállítás végül
nem valósult meg, az Új mértékegység című objekt (a Hűlő
víz című, palackozott melegvízzel és más objektekkel) erre
a kiállításra készült. „A nyugat-európai (ellen)
művészeti tendenciákkal analóg, velük egyidejű, a
Duchamp ready made fogalmára visszavezethető
objektek a konceptuális művészet legelső magyarországi példái” – írta a Ludwig Múzeumban őrzött
példányról Kürti Emese a gyűjtemény katalógusában.
Gumibot szimbolika?
Kürti megjegyzi Szentjóby 2010-es karlsruhei Badischer
Kunstvereinben rendezett kiállítása kapcsán, hogy a
„méternél kisebb, üreges ólomrúd »meditációs
objektum«, szándékoltan zavaros jelentésekkel, de
anyagánál és asszociációs mezejénél fogva még a
kiállításban látható fekvő állapotában sem tud annyira
szelídnek hatni, hogy ne merüljön föl mindenkiben
(Szentjóbyban is) a rendőrségi gumibottal való hasonlóság
gondolata. A tárgy kicsúszik a létrehozói szándék
irányításából, és más minőséget választ magának,
hozzákapcsolódik a korszellem kritikai elvárásához, hiszen
az alkotója ellenében válik politikai művé, és a későbbiekben minden interpretációban politikai objektként szerepel.”

Légy tilos!
A „Légy tilos!” jelmondatát valló Szentjóbyt a hatalom
– a Szamizdat-mozgalomban való résztvétele miatt –
1974-ben kiutasította az országból. Pár évvel korábban
Beke László rögzített vele egy interjút, amiben beszélt az
Új mértékegység fogadtatásáról: „És akkor rémültem meg,
(…) hogy Úristen, én most egy gumibotot vagy egy
ólombotot állítottam ki és ráadásul mint egy új
mértékegységet? A rendőrségi gumibot mint új
mértékadó? De aztán gondoltam, hogy ez nem lesz
annyira nyilvánvaló a közönség számára, de amikor a
kiállításon mindenki ezzel jött, hogy na mi van, izé?
Gumibot? Akkor nagyon fölidegesített ez, és én ezt
sajnálom, tudniillik engem (...) sokkal inkább érintett az,
hogy a mértékegység maga új, mint az, hogy utalás az
ólombotra.” Ahogy ma írja a most kalapács alá kerülő
objektről: „sokan »rendőrségi ólombot«-ként értelmezték
és értelmezik ezt az objektet, holott – bár némiképp
hasonlít rá – nem ábrázolja, nem reprezentálja azt, hanem
valóban nem több és nem kevesebb: egy új hossz- és
súlymértékegység egyben (…), amivel mérni lehet a hosszt
is és a súlyt is a korábbi, elkülönült mértékegységek
mintájára. Sőt, a szemlélődés tárgya sem, nem »meditációs
objektum«, nem »konceptuális objekt«, ahogy tévesen
klasszifikálják mások, hanem annak diametrális ellenkezője: akció-objekt.” Szentjóby ennek megfelelően használja
az Új mértékegységet mind a mai napig művészeti
projektek keretében.

Szentjóby Tamás attesztje Kövér Mária Új mértékegység című művéhez

Az Új mértékegység Ludwig Múzeumban található példánya az állandó kiállításon
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163 Barcsay Jenő (1900-1988)
n

Ház, 1978
House, 1978
19,5x24,5 cm
Olaj, vászon, fa | Oil, canvas on board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 978
Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 548 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 516 - 6 451 EUR	

„Egyre kevesebb színnel, egyre kevesebb formával képes érzékeltetni az élet
jelenlétét. Ahogyan Ottlik örökbecsű prózájában olvashatjuk:» Minél jobban
ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság; s a végső lényeg a
hallgatás táján van, csak abba fér bele. « Barcsay Jenő életművében is ez a
folyamat figyelhető meg: ritkulnak a formák és a színek, hogy kizárólag a lényeg
maradhasson, ami számunkra hallgatásnak tűnhet a vásznon.
/Herpai András, Horváth Gyöngyvér, Szabó Noémi: Barcsay Jenő (1900-1988)
A festő, a tanár. KOGART Galéria Kft - Budapest, Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ – Hódmezővásárhely, 2015. 132. o./

Walter Gropious háza, 1925-1926, Drezda

Barcsay Jenő: Este, 1971, Ferenczy Múzeum, Szentendre
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164 Ország Lili (1926-1978)
n

Attila utcai iskola, 1955
School in Attila Street, 1955
42x37 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 741 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 19 354 - 32 258 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Vasilescu-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1984. Vasilescu-gyűjtemény. Budapest Kiállítóterem,
Budapest
- 1993 Ország Lili művei a Vasilescu-gyűjteményben.
Művészetek Háza, Pécs
- 1999 id. Vasilescu János gyűjteménye. MNG, Budapest
- 2003. Ország Lili Falak. Budapest Kiállítóterem, Budapest
- 2003. Ország Lili képei a Vasilescu-gyűjteményben.
Collegium Hungaricum, Bécs
- 2013 Körkörös romok. Ország Lili falai. MODEM,
Debrecen
- 2016. Árny a kövön. Ország Lili művészete. MNG,
Budapest
IRODALOM | bibliography
- S. Magy Katalin: Ország Lili, Budapest, 1993
- A Vasilescu-gyűjtemény, Budapest, 1999
- Árny a kövön. Ország Lili művészete. MNG,
Budapest, 2016
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Ország Lili 1950-ben kiváló minősítésű diplomájával a
zsebében kilépett a Képzőművészeti Főiskola kapuján. Azt
még nem tudta, hogy merre induljon, de azt már biztosan
tudta, hogy merre nem akar. Korának vörös szőnyeggel
leterített szocreál sugárútját messze elkerülte, és azt is
érezte, hogy a főiskolai mestere Szőnyi István által
felkínált gazosodó posztimpresszionista ösvényen sem
juthat túl messzire. Magányos festői alkat volt, aki nem
csapódhatott csoportokhoz, és bár a Bábszínházban
díszletesként dolgozva a sorsában osztozó művésztársaitól folyamatos szellemi muníciót kapott, mégis saját útját
magának kellett megtalálnia. Számára a festés nem
egyszerűen alkotás volt, hanem már gyermekkora óta
szorongásaiból felszabadító katartikus folyamat, így
szeretett volna rálelni arra a kifejezésformára, amiben
önmagát a legmaradéktalanabbul megjelenítheti.
Sokáig kereste az ő témáját, ami utat mutat számára,
míg egyszer váratlanul megtalálta. Erre a fordulópontra
később így emlékezett: „Egy nyáron, miután egy vagy két
hónapig céltalanul bolyongtam, keresve valamit, ami
már megihletne ... végre találtam egy magtárt, ami
nagyon hatott rám a falával, a sárga falával. Ezt
megfestettem. Éreztem, hogy a kép minőségileg jóval
gyengébb, mint amilyent különben az akkori tudásommal
festhettem volna, de inkább vállaltam valamilyen
primitívséget, mert a kép így sokkal megrázóbb
élmény volt számomra, mint egyáltalán minden, amit
addig festettem. Ugyanebben az időszakban találtam egy
kórót, ugyanott, amit kiemeltem a környezetéből és
valamilyen másféle perspektívában festettem meg,
mint ahogy azt szokás volt a főiskolán csinálni. Éreztem, hogy valami mást csináltam és eltettem a két
képet. (..) mintha a motívum lett volna az, ami sokkal
intenzívebben lett kiemelve, mintha megtaláltam volna azt
a tárgyat, amin keresztül esetleg eljuthatok oda, hogy
többi tárgyaimat is megtaláljam.” Hogy mennyire igaza
volt Ország Lilinek e két mű jelentőségének
megítélésében, azt bizonyítja a Bábszínházban később
megismert Bálint Endre néhány mondata: „Amikor
1953-ban (…) végignéztem Ország Lili képeit,
számomra csak a Magtáras és Kórós képeknek volt olyan
jelentése, amiről egyrészt ráismertem a művész valódi
énjére, másrészt a jövőjére is, azokból a sajátos
tartalmakból, amelyek azokból szinte kiáradtak.
Holott mind a két kép még nagyon is naiv volt, de tele volt
olyan utalásokkal, a majdan bekövetkezőkről, ami
hitelessé tette létüket és ma már bizonyossággá is vált
mindez.”

A fiatal Ország Lili, azzal, hogy alulnézetből festette meg
a kórót, a tihanyi táj fölé emelve a növény óriássá
nagyított magányos alakját, tulajdonképpen a szürrealizmus eszköztárához nyúlt. Valószínűleg nem tudatosan
alkalmazta annak egyik alap módszerét, a hangsúlyos
motívum reális életösszefüggéséből való aránytalanítás
általi kiemelését. A magtár esetében is az épület sematikus
tömbjének a táj elé helyezésével ért el abszurd hatást.
A mű hamarosan elkészült második verziójában (Nagy
magtár, 1953) az építményt „kitolta”a kép széléig, részben
elzárva a látóteret és ezzel megalkotta a falat, szorongásainak későbbi jelképét és az előtérben hozzáadott perspektívában ábrázolt további falakkal létrehozta a félelmeinek
környezetet adó szürreális terét. Így találta meg az
ortodox szürrealizmusra jellemző látvány- és érzésvilágot,
holott az André Breton-i művészetfilozófiai értelemben
nem volt szürrealista. Ismerte és szerette Chirico, Magritte,
és Delvaux munkáit, már amennyire egypár rongyosra
lapozott katalógusból, vagy képeslapról a vasfüggöny
mögül megismerhette. Hallhatott a szürrealista
törekvésekről Bálinttól is, aki a 40-es évek végén
találkozott Bretonnal és meghívására részt vett a Párizsi
Szürrealista Világkiállításon. Bizonyára hatással voltak
festészetére ezek a benyomások, de nem a szellemi
közösség vitte az ortodox szürrealizmus felé, hanem
egyszerűen csak ebben a magányt és szorongást kifejező
térben találta meg önmagát. Több mint 60 kiváló műve
született 1957-ig ebben a stílusban, melynek Magyarországon rajta kívül nem volt követője. Ország Lili ezekből az
alkotásaiból állított ki, amikor az 1957-es Tavaszi
Tárlaton egyszeri kivételes alkalommal a magyar haladó
festészet egésze bemutatkozhatott. Rettegett a
fogadtatástól, de eufóriát érzett mikor nagy elődök és
régen látott pályatársak egyaránt róla áradoztak. Neki
volt a kiállításon a legnagyobb sikere.
Az Attila utcai iskola című műve e kivételes korszakának egyik értékes darabja. Ország Lili a montázsaiban
engedte szabadjára képzeletét és az ott létrehozott világot
festette meg, de főleg kezdetben gyakran a Budai vár
környékén sétált témát keresve (Utca a Várban I.
– II.) A dombon álló magányos iskolaépület megragadhatta a fantáziáját. Alul nézetből megláthatta benne táj
fölé magasodó egykori elárvult kórót, de még inkább a
magtár látóteret kitakaró hatalmas tömbjét. Az iskola
téglafala megidézhette benne minden gyermekkori
traumáját, az ungvári gettónak helyet adó téglagyárat,
vagy a kassai állomás épületét, ahol sikerült leszállniuk az
Auschwitzba tartó vonatról. Képletesen szólva ebből a
falból lesz majd a Kislány a fal előtt (1955) nyomasztó
háttere. Az egyedül álló ház hangulatában magára
ismerhetett, szinte önarcképként ábrázolva azt, kör
alakban lehullott klinkert tégla sebhellyel a „bőrén”,
amely be nem hegedő lyukként tátong, mint későbbi
holdportréin a kráter. Misztikus személyiségére
jellemzően sejtelmes fényt áraszt a háttér. Ezzel a
fényhatással Ország Lili eljutott Magritte A fény
birodalma című műveinek (1949-54) rejtélyes világáig.
Kolozsváry Marianna
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165 Czene Béla (1911-1999)

166 Weiler Péter (1974-)

Párizsi divatlap (Műteremben), 1969
Fashion Magazine (In the Studio), 1969

Polaroidot fújó lány, 2017
Girl Blowing Polariod, 2017

60x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla 1969

150x100 cm
Giclee, vászon | Giclee on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Weiler 2017
Polaroidot fújó lány

n

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 129 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR	
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Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 129 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 2 903 EUR	
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167 Józsa Sándor (kolozsvár 1910-1989 barbizon)
n

Foret de Bouleaux En Perdition, 1982
Foret de Bouleaux En Perdition, 1982
65,5x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Józsa
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 774 EUR	
Becsérték: 340 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 097 - 1 774 EUR	

Aradon érettségizett, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult Vaszary
János növendékeként. Bekapcsolódott a Szocialista Képzőművészek Csoportjának
munkájába, ekkor főleg linóleummetszeteket készített kommunista röplapokhoz.
1938-ban feleségével, a szintén festő Fiszl Ilonával Párizsba ment, ahol beiratkozott
az École Supérieure des Beaux Arts-ra. Párizs német megszállása alatt röplapok
készítésével vett részt az ellenállásban. Festményein a történelmi eseményeknek
kiszolgáltatott embert ábrázolta. 1958-64-ig könyvillusztrációkat és rajzfilmeket
készített. Amikor újra festeni kezdett, a táj, az ember és a természet viszonya lett a
fő témája. Kubista stílusban alkotott műveket. Párizsban 1946-ban mutatkozott be
egyéni tárlaton. 1982-ben Budapesten, a külföldön élő magyar művészek
kiállításán szerepelt.

168 Balázs János (1905-1977)
n

Látomás a cigánydombról
Vision of the Gipsy Hill-Side
70x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balázs J
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 193 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 8 387 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Balázs János, Makláry Fine Arts, 2017. május 25-június 15.
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169 Berény Róbert (1887-1953)
n

Eta olvas, 1928 körül
Eta Reading, c. 1928
49,5x67,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berény
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 30 645 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 38 709 - 77 419 EUR	

Berény Róbert a francia fauve mozgalommal együttműködve,
valamint a Nyolcak idején készült korai művei révén kapcsolódott
a legszorosabban a nemzetközi modernizmus élvonalához, ám
életpályáján volt még egy kimagasló periódus, melyet ugyan már
távol töltött a legfőbb európai művészeti centrumoktól, mégis a
korai párizsi remekművekkel egyenrangú alkotásokat hozott
létre. Rippl-Rónai József bensőséges derűt sugárzó kaposvári
éveihez lehet leginkább hasonlítani Berénynek azt a csaknem egy
évtizedes periódusát, mikor 1926 után, kényszerű berlini
emigrációját követően városmajori villájának üde színekben
pompázó szobái adták fő témáit. A zaklatott, önnarcangoló és
bizonyos tekintetben meddőnek is bizonyult berlini intermezzót
követően a boldogan megtalált harmónia csendes eufóriájának lenyomatai ekkoriban készült festményei. A festő megújult
alkotókedvének ihlető forrása, Breuer Eta, az ébenfekete hajú,
démonikusan elegáns, jelenségszámba menő, csábító
csellóművésznő a 20-as, 30-as években készült Berény művek
nélkülözhetetlen múzsája szinte mindegyik festményén lehúnyt
szemmel látható. A freudi pszichoanalízis mély ismerője és

Berény Róbert: Nő feketében, 1927
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

alkalmazójaként talán nem véletlen, hogy Berény szinte soha
nem engedte láttatni felesége tekintetét. Talán ez az enigmatikus
rejtélyesség teszi még vonzóbbá tárgyalt képünket is.
Az ifjú ara, Eta, a Nemzeti Galéria egyik reprezentatív főművének, a Csellózó nőnek modellje ha éppen nem domináns
főszereplőként jelenik meg, hanem csak egyfajta staffázsfiguraként, akkor is átlényegíti és szinte a sarkaiból forgatja ki az
enteriőröket. Ezúttal is csupán mint egy karakteres színfolt
jelenik meg, de ez a feltűnő feketeség nem a sötét ború
szimbóluma, hanem egyfajta relativitási pont, a (szín)kompozíció
viszonyítási alapja, alfája és ómegája, de ugyanakkor a
magabiztos elegancia szinonímája is.
Az újra önmagára találó festő új témára is lelt, s mindez
gyökeresen új stílus teremtésével is párosult. Berlinben készített
karikatúráinak Neue Sachlichkeites világát is felidéző, de már
inkább az art deco franciás könnyedségével analóg plakátjai
ekkoriban valósággal felpezsdítették a pesti utcák látképét.
Berény így az alkalmazott grafika bravúros újítójaként került
ismét az érdeklődés homlokterébe és némileg e sikereknek is
köszönhető, hogy legfrissebb festményei újra kiállításokra, értő
közönség elé kerülhettek.
Plakátjaihoz hasonlóan ekkoriban készült festményeit is az
öntudatos, franciás eleganciával átitatott nagyvonalúság, a
magas színvonalú, kultúrált vonal és formaalakítás jellemzi. A
tárgyilagos szűkszavúság ökonomikus kifejezési formái: homogén
koloritú, tömör, egységes sziluettekben zárult stilizált formák
köszönnek vissza festményein is, melyek rendkívül erős hangulati
potenciállal bírnak. Lesznai Anna ezt úgy jellemezte, hogy Berény
inspirációinak forrása „az a teljesen ösztönös öröm, amit 2-3 szín
összecsendülése keltett fel benne.” Tárgyalt művünk összetéveszthetetlenül Berényes színakkordjai több enteriőrfestményén
is visszacsengnek. A nem mellesleg zeneileg is rendkívül művelt
festő játékos komponálásának élvezete szinte kézzel tapinthatóvá válik az artisztikus képfelületen, melyen a friss festékbe
ecsetvéggel karcolt hullámvonalak vidám, könnyed futamai
finoman cizellálják az amúgy dekoratív tömbökbe zárt egységes
színfelületeket. A zöld szalon ritkán mutatkozik önmagában, de
az ismert csendéleti elemek mellett, melyek szinte stílusemblémává váltak Berény képein, mégis a NŐ (sic!) dominál, de nem
mint a szexualitás tárgya, hanem mint szuverén intellektus és
ugyanakkor az otthonosság jelképe, az otthonteremtés felkent
papnője. Manapság ez különösen aktuális!
Barki Gergely

Berény Róbert: Nő zöld szobában, 1927,
magántulajdon
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170 Egry józsef (1883-1951)
n

Balatoni fények (Badacsony)
Badacsony
44,5x57 cm
Olaj, pasztell, papír | Oil, pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József
Badacsony
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 967 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 20 967 EUR

Egry József kinéz egy ablakon,
Dr. Radnay József felvétele

„A festői látványként felfedezett, mindent átalakító fények, a balatoni atmoszféra hatására
átalakult Egry képalkotó módszere. Megváltoztak a színei is. Bernáth Aurél szemtanúja volt
annak, hogy „elhagyta régi «csatornaszínnel» kontúrozott festészetét, és a Balaton varázsának
nyitotta fel az útját.”
/Gopcsa Katalin: Egry. Corvina Kiadó, Budapest, 2005. 8. o./

Egry József: Badacsony, 1930 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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171 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Zugligeti ősz (Budai hegyek sziklákkal)
Rocky Autumn Landscape in Zugliget
68x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: Ernst Múzeum aukciós cédula
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 19 354 - 32 258 EUR	

„Mednyánszky 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 mégpedig döntő, irányító jelentőségére fokozva. Fantáziáját e foghatatlan, illanó dolgok izgatták a legerősebben, az
ábrázolt tárgyak konstrukciója elmosódott, háttérbe szorult e nervózus, szaggatott ütemű piktúrában.”
/Bálint András: Mednyánszky László/

„A víz erejének, a hegyek hatalmas tömbjének, a szikla keménységének, a belőlük áradó, az egészet körülvevő erőnek az érzékeltetése
az istenséggel való azonosuláson kívül nyugtalanító többértelműséget sugall.”
/Mednyánszky László 1852-1919. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2003/4. A katalógust szerkesztette: Markója Csilla,
Kossuth Kiadó - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003. 182. o./

Mednyánszky László: Dunajeci tájrészlet,
1890-95, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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172 Czigány Dezső (1883-1937)

173 Vaszary János (1867-1938)

Napnyugta
Sunset

Tájkép gomolygó felhőkkel, 1901
Landscape with Clouds, 1901

59x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czigány

25,5x38 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J 1901

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 225 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 838 - 7 741 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 5 161 EUR	

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Vaszary, Szerk.: Veszprémi Nóra, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2007, 29. oldal
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174 Uitz Béla (1887-1972)
n

Vihar utáni fények, 1916 körül
Lights after Storm, c. 1916
20,5x40 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Uitz
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 096 EUR	

306

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

307

175 Molnár C. Pál (1894-1981)

176 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)

Szent Család, 1940 körül
Holy Family, c. 1940

Gyerekek nagymamával (A kék bögre)
Children with Grandmother (The Blue Mug)

60,5x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

50x35 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 871 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 6 452 - 11 290 EUR	

Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 8 064 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 9 032 - 12 258 EUR	

Szerepelt a BÁV 29. aukcióján

Szerepelt a BÁV 49. aukcióján

n
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177 Anna Margit (1913-1991)

178 Czóbel Béla (1883-1976)

Táncosnő, 1963
Dancer, 1963

Párizsi páholyban (Hommage à Renoir)
Hommage à Renoir

28x20 cm
Vegyes technika, vászon | Mixed technique on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

55x36 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 096 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 290 - 2 580 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 097 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 839 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Kövesi István gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: A titkos gyűjtemény, Budapest, 2013. kat 82.
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179 Vaszkó Ödön (1896-1945)
n

Budapest, Krisztinaváros (Vasárnapi séta), 1931
Budapest (Sunday Walk), 1931
40,5x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszkó Ödön 31
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 097 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 16 129 EUR	

„Finoman összecsendülő színekkel és vonalakkal keresi az önmagában nyugvó
egészet… A dekoratív beállítás nem hideg, lélektelen, mert gyengéd, érzékeny
lélekre valló hangulati beállítottsággal szövetkezik. Festőnk igen szerencsésen
azokhoz az elesteledő, szelíden elmélázó pillanatokhoz fordul, melyekben az élet
képei mintegy önmagától olvadnak össze elöttünk harmonikus egésszé…”
„A síkformákban való komponálás zártsága, freskószerű nyugalma, amelyet
stílusosan hangsúlyoz a letompított, hamvas-hűvös színek férfias harmóniája.
Szigorú önfegyelemmel mond le a könnyű hatáskeltés minden ’zseniáliskodó’
eszközéről és céltudatosan halad a leegyszerűsítés monumentalitása felé.”
Kritika a művész 1931-ben, a Tamás Galériában nyílt, Barcsay Jenővel közös
kiállításáról

Vaszkó Ödön: Este, 1932, magántulajdon
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180 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Nagyvárosi hangulat lovaskocsival (Budapest)
City Mood with Horse Carriage (Budapest)
115,5x90,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger A
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 30 645 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 38 709 - 77 419 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- n. n.: The Painter Armand Schönberger Eighty Years Old.
Hungarian Exporter, 1965/11. 9.
- András Edit: Schönberger Armand festőművész
(1885–1974) munkássága. Phd értekezés, kézirat,
ELTE BTK művészettörténet szak, 1997.
(157. kép – lappang, archív fotó a Magyar Tudományos
Akadémia Művészettörténeti Intézet Adattárában)
IRODALOM | bibliography
- András Edit: Schönberger Armand. Budapest, 1984.
- András Edit: Schönberger Armand festőművész
(1885–1974) munkássága. Phd értekezés, kézirat,
ELTE BTK művészettörténet szak, 1997.

Szoba kilátással

Giottotól az art deco-ig

A sok évtizedes lappangás után a közelmúltban
előkerült kompozíció, a Nagyvárosi utca

Schönberger kubisztikus indíttatású festői stílusa, a
formák elemi idomokká való geometrizálását és a
térviszonylatok leegyszerűsítését kiaknázó alkotói nyelve
magától értetődő egyértelműséggel jutott el a dombra
felkúszó épületek témájához. A jól körülhatárolt, egyszerű
testek egymásmellettiségében, a tökéletesen feltáruló,
logikus képi rendben rejlő primer szépség megragadásának
vágya évezredeken átível a festészet történetében.
Giottótól napjainkig húzódik e páratlanul széles skála,
amelynek gazdag anyagából – Schönberger kortársai közül
– elég csupán a középkori olasz kisvárosokban hasonló
vizuális muníciót gyűjtő Aba-Novákra és Patkó Károlyra,
vagy éppen a német új tárgyiasság körében rokon
erényeket felvillantó Alexander Kanoldtra gondolni.
A cézanne-i hagyomány és a kubizmus tanulságait
felhasználó Nagyvárosi utca lovaskocsival
Schönberger életművének egyik kimagasló darabja,
de a magyar art deco festészet egészében is kitüntetett
hely illeti meg: tiszta képi rendjével, a formák élénk
ritmusával, a szürkébe ágyazott színfoltok dekoratív
erejével a megszelídült avantgárd tetszetős, szerethető
és rendkívül látványos darabja.
Molnos Péter

lovaskocsival Schönberger Armand érett korszakának talán legnépszerűbb műcsoportjába, a
nagyvárosi veduták közé sorolható. Az 1930 körül
számos remekművet termő téma szorosan összefügg a
művész lakóhelyével: a tízes évek közepétől kezdve közel
húsz esztendőn át újra és újra megfestette Margit körúti
otthonának szűkebb környezetét, a lakásának emeleti
ablakából feltáruló kilátást. A Rózsadomb széle, a Margit
körút, a Rómer Flóris (egykori Zárda) utca, a földszintes
és emeletes házak egymásra metsző tömegeivel, a
domboldalon felfelé kúszó utcák festői látványával
tökéletes vizuális alapanyagot adott e jellegzetes képek
komponálásakor. Schönberger természetesen nem a
topografikus hűség igényével közelített a látott
valósághoz: szabadon játszott a szeme elé kerülő látvány
elemeivel, az épületek kubisztikus tömbjei, az utcák szalagjai és a stilizált fák csupán kiindulópontként szolgáltak
számára. A sorozat hasonló darabjain néha a nézőpontot
és a képkivágatot, valamint a választott motívumok
alapkarakterét megtartotta, ám egyes részleteken
módosított, épülettömböket hagyott el, vagy másokkal
helyettesítette. A most bemutatott festmény jellegzetes
motívuma a lovaskocsi, amely nem csupán mozgást és
dinamizmust csempész a házakból épített mozdulatlan
kulisszák közé, de közben – Scheiber Hugó rokon karakterű
műveihez hasonlóan – melankolikus hangulatot, a vidéki
és városi létforma, a múlt és a jövő, a tradíció és a
modernitás konfliktusát emeli a kép értelmezési
tartományába.

Giotto: A démonok kiűzése Arezzoból, 1300 körül
(Assisi, San Francesco)
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181 Loránt Erzsébet (1898-?)
n

Küzdelem, 1930 körül
Fight, c. 1930
90x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Lóránt
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 967 EUR	
Becsérték: 4 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 14 516 - 29 032 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1931, A Magyar Képzőművésznők Egyesülete
Új Csoportjának kiállítása, Nemzeti Szalon
IRODALOM | bibliography
- Gálig Zoltán: Nyolc nő, vagy a női nyolcak?
In.: Artmagazin 2016/2, 34–42.
- Hölgyek palettával. Magyar nőfestészet 1895–1950.
Saphier Dezső gyűjteménye a Magyar Nemzeti
Múzeumban, 2008.
- A Magyar Képzőművésznők Egyesülete Uj Csoportjának
műveiből álló 73. csoportkiállítás katalógusa: Bartoniek
Anna, Endresz Alice, Hranitzky Ilona, Muzsnai Kampis
Margit, Kiss Vilma, Lóránt Erzsébet, futásfalvi Márton
Piroska, Szuly Angela művei, Nemzeti Szalon, 1931

Az Új Nyolcak és egy pilótasapka
Az Új Nyolcak szlogennel robbant be nyolc fiatal festőművésznő a pesti képzőművészeti
életbe 1931-ben.
A konzervatívabb szellemiségű Magyar Képzőművésznők Egyesületének – új nemzedéket
és esztétikai modernséget képviselő – Új Csoportjaként állítottak ki a Nemzeti Szalonban.
Bemutatkozó kiállításukról ismert egy csoportkép, amelyen egymás mellett állnak mind a
nyolcan: Bartoniek Anna, Endresz Alice, Hranitzky Ilona, Muzslai Kampis Margit, Kiss
Vilma (portréként), Lóránt Erzsébet, Futásfalvi Márton Piroska és Szuly Angéla.
A fénykép jobb szélén, merész szerelésben, térdig érő bőrkabátban és fejre
simuló „pilótasapkában” feszít Lóránt Erzsébet.
Egy széthulló mozaik elemei
A korszak többi nőfestőjéhez hasonlóan Lóránt Erzsébetet is méltatlanul
elfeledte az utókor. Csak mostanság próbálja a kutatás összegyűjteni a szétszóródott
információkat. A kihívóan modern, férfias szerelésben álló Lóránt Erzsébet (Rajné)
jólszituált polgári családból származott, apja neves ügyvéd volt.
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult 1916 és 1924 között, Glatz Oszkárnál és Csók
Istvánnál. A 30-as években rendszeresen kiállított a Magyar Képzőművésznők Egyesületének Nemzeti Szalonban rendezett tárlatain.
Hölgy palettával
A nőművészek kutatója, Gálig Zoltán írta a Hölgyek palettával című, 2008-as kiállítási
katalógusban, hogy szégyen, ahogy az utókor bánik a női alkotókkal, miközben a
két világháború közötti időszakban még más volt a helyzet, ahogy egy korabeli kritika írja
a „rendes kiállítások mindegyike tarkázva van nőnemű művészekkel”. Hiába vették
komolyan a 20-as, 30-as évek szakemberei a pályakezdő nőket (Lóránt Erzsébetet
például kétszer is díjazta a Szinyei Társaság a 20-as évek első felében, olyan
nagynevű férfikollégák társaságában, mint Aba-Novák Vilmos vagy Patkó Károly), a
többségnek megszakadt a pályája: maguk alá temették őket a családi teendők vagy
elsodorta őket a történelem vihara, mint az elhurcolt zsidó festőnőket vagy kitelepített
arisztokrata asszonyokat. Lóránt Erzsébet nem tartozott közéjük, még a 40-es évek végén
is kiállított a Nemzeti Szalonban.
Aktivista kiáltás

Új Nyolcak-csoportkép az 1931-es kiállítás
előtt, a kép jobb szélén Lóránt Erzsébet

Uitz Béla: Vörös katonák előre, 1919

Az 1931-es Nemzeti Szalon kiállításán szereplő képcímek alapján Lóránt Erzsébetet – a
társasági-polgári témák (Nyári kávéház, Körtánc) mellett – erősen foglalkoztatták a
társadalmi kérdések (Hazatérő munkások, Kenyeret!) és a sport (Ski, Jéghockey,
Korcsolyázók, Regatta, Tennis).
A Saphier Gyűjtemény nőfestőket bemutató katalógusából is látható, hogy az újtárgyilagosság és a posztexpresszionizmus stíluskörnyezetében elhelyezkedő alkotók között
Lóránt az egyik legkihívóbb expresszionista nyelvezetet képviselte. A most vizsgált
képe még tovább ment ezen az úton, egészen az aktivisták, Bortnyik Sándor kuboexpresszív alakjait, Pór Bertalan zászlót lengető proletárjait és Uitz Béla menetelő vörös
katonáit idéző modern stílusig. A festmény minden bizonnyal azonosítható az 1931-es
kiállításon bemutatott első képpel, ami – 1930-on túl vagyunk már! – nem a vörös
forradalom utópizmusának állít emléket, hanem az önkénynek és a pusztításnak, mint
Picasso pár évvel később született fő műve, a Guernica.

Bortnyik Sándor: Kompozíció három alakkal,
1919, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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182 Bornemisza Géza (1884-1966)

183 Egry József (1883-1951)

Virágoskert Tihanyban, 1959
Flower Garden in Tihany, 1959

Badacsonyi szüret (Présház előtt), 1930-as évek
Grape Harvest in Badacsony, 1930s

34,5x44,5 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza Tihany 1959
Hátoldalon | Reverse: Kilátás az ablakomból

30x44 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Bornemisza Géza: Ház szőlőskertben, 1933,
Radnai Gyüjtemény, Győr
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Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 838 EUR	
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 225 - 1 612 EUR	

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 225 - 6 451 EUR	
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184 Nemes-Lampérth József (1891-1924)
n

Faházak Podvilkban (Galícia), 1912
Podvilk, 1912
43,5x60 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lamperth
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Podvilk 1912 XII.,
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Tejfalusy
Ferencéknek nagyrabecsülésemmel
Nemes Lampérth 1919 VII. 10.
A történelmi Magyarország csúcsán
Podvilk falu Árva vármegyének, a történelmi
Magyarország legészakibb csücskének az utolsó
települése. A Krakkó felé vezető úton, Galícia mellett
található utolsó magyar község – 11 másikkal együtt – az
első világháborút követően került Lengyelországhoz. Mikor
Nemes Lampérth erre járt 1912-ben, még a lengyelek nem
követelték maguknak, amikor Tejfalusy Ferencéknek
adományozta képét 1919-ben, már több környező ország
fente rá a fogát. (Nemes Lampért ekkor is a Felvidéken
utazgatott – utoljára.) A tusrajzon kivehető a karakteresen északi, faépítésű parasztházak sora és a templom
barokk tornya. Nemes Lampérth Felvidéki csatangolásai
során tussal rajzolt-festett vázlatokkal örökítette meg a
tájat, illetve nem is csak a tájat, hanem a látványba belevetített érzelemviharainak expresszív vetületét.

Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 354 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 25 806 - 38 709 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Bajkay Éva: Nemes Lampérth József. Kossuth – Magyar
Nemzeti Galéria, 2015
− Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth József.
Gondolat, 2017

Expresszív erővonalak

Ritka csoda
A krisztusi korban, 33 évesen elhunyt Nemes Lampérth
József után – csak számszerűen nézve – kisméretű
életmű maradt. Egészen eredeti, zseniális képei
viszont azóta is féltve őrzött kincsei a múzeumoknak
és magángyűjteményeknek. Csak ritkán bukkan elő
új, a kutatás által még nem ismert kép. Miután a
Kieselbach Galéria 2016 nyarán megrendezte minden idők
legteljesebb Nemes Lampérth kiállítását, újabb művek
kerültek elő. A felfokozott érdeklődés egyik nem remélt
eredménye, a most kalapács alá kerülő, 1912-ben,
Podvilkban készített Nemes Lampérth-tájkép felbukkanása.

Podvilk a 20. század első felében
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A most kalapács alá kerülő tusrajz szintén Podvilkben
készült párja szerepelt a Művészet (1912/8, 300. oldal)
hasábjain. Mindkettő 1912. október 11-én készült,
amikor Nemes Lampérthnek – ahogy a monográfusa,
Gelencsér Rothman Éva írja – a főiskola abbahagyása
utáni „légüres térből” el kellett menekülnie valahová. Az
észak-magyarországi kalandozás termékenynek bizonyult:
„Nemes Lampérth a Felvidéken készült művein talált rá a
lendületes, biztos térképzésre, a motívumok
tömörítésére: a lényegtelen elhagyására és a lényeg
kiemelésére.” Nemes Lampérth a keleti tusfestmények
hatását tükröző módon építette fel lendületes kompozícióit a szabadon hagyott, fehér (illetve „papírszínű”)
negatív formák és a robusztus fekete vonalak
kettőséből. A földre nehezedő sűrű sötét formákat a
délibábként az ég felé nyúló templomtorony ellenpontozza. Az ecset a konstruktivista szerkezetet körülírva
tapogatja ki a látvány expresszív erővonalait.
A kalligrafikusan kanyarított betűk is részei a
kompozíciónak, akárcsak a kínai és japán mesterek
képbe írt versei és pecsétjei.

A művész ajánlása a kép alján
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185 Uitz Béla (1887-1972)

186 fehér lászló (1953-)

Aktos kompozíció
Nude Composition

Tengerpart, 2005
Beach, 2005

46x35 cm
Tus, papír | Indian ink on paperr
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Uitz

160x220 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fehér László 2005. VI. 13

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 11 612 EUR	

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 8 064 EUR	

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és tudás, Bedő gyűjtemény,
Budapest, 2010, 32.o.
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187 Ludmil Siskov (1936-)
n

Flop, 1968
Flop, 1968
100x130 cm
Vegyes technika, vászon | Mixed technique on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Siskov L. 68
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 354 - 29 032 EUR	

Aeroszol mágia

A pop art arisztokratája
Ludmil Siskov a magyar pop art egyik legkomolyabb
életművét létrehozó alkotója. Háttere több mint egzotikus:
bolgár arisztokrata családból származó síelőként került
a kommunista Magyarországra az 1950-es évek végén.
Elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát Budapesten,
miközben jazz zongoristaként kereste a kenyerét.
Részt vett a 60-as évekbeli új magyar művészet legendás
kiállításain, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója által
rendezett, zsűri nélküli Studió 66 seregszemlén, majd
utána a magyar neoavantgárdnak nevet és rangot adó
első IPARTERV-kiállításon 1968-ban. A következő
évben Siskov már emigrált Bécsbe, így kikerült a magyar
művészettörténet látóköréből. Sokáig csak a Kiscelli
Múzeumban volt látható egyetlen képe, majd 2015-ben a
Ludwig Múzeum „Ludwig Goes Pop” című kiállítása igazságot szolgáltatott a számára: visszahelyezte a magyar pop
art kánonjába.

Siskovot nem kötötte a kelet-európai, lefojtott pop art
politizáló karaktere, egész felszabadultan lubickolt a
szabad világ amerikai motívumaiban és kapitalista
formakincsében. Virtuóz festői „kollázsként” halmozta
egymásra a rétegeket, szabadon forgatva – az akkoriban
ipari eszköznek tartott – aeroszol festékszórót. Stencilezett
feliratokat és rasztermintát fújt fel a vászonra, koncentrikus köröket festett, szórópisztollyal modellálta a formákat,
miközben hagyta megfolyni a homogén foltokat. A Flop
című kép kompozíciója két körforma köré szerveződik: a
baloldali, térképes glóbuszként megfestett gömb körül
három hátra hajló férfialak fordul meg, míg a jobb oldali,
céltáblaszerű tárcsa körül egy nekirugaszkodó sportoló
alakja vehető ki. Ludmil Siskov az 1968-as képén egy
egész friss sport szenzációt fogalmazott meg a pop
art újdonságokra kiélezett eszköztárával.
Fosbury flop
Az 1968-as mexikói olimpián az amerikai Dick
Fosbury egy teljesen új dimenzióba helyezte a magasugrást. Köríven futva szerezte a lendületét, háttal fordult a
lécnek a levegőben, és háttal érkezett a szivacsra – rekordot írva. „Kipróbáltam a hasmánt stílust – emlékezett
vissza később a forradalmi újításra –, de szörnyű
eredményeket értem el, ez elkedvetlenített. (...) Egy
délután aztán nagyot gondoltam, s visszatértem a régi jól

bevált stílushoz, s egy oregoni versenyen így döntöttem
meg egyéni csúcsomat, ami akkor 163 cm volt. Próbáltam
még magasabbra jutni, s teljesen véletlenül jöttem rá arra,
hogy a lécnek háttal ugorva még jobb lehetek. Egy
délutánomba került, hogy az új technikát kidolgozzam, így
15 centivel nagyobbat ugrottam. Megszületett a flop.
Tudtam, hogy valami különlegeset alkottam. 1968-ban
elindultam az olimpiai válogatón, s bár akkor már a világ
első hat magasugrója közé tartoztam, még csak nem is
álmodtam az aranyéremről. Úgy éreztem, a döntőbe jutás
már nagy dolog lenne. Mexikóvárosban viszont minden
sikerült, 224 centiig nem rontottam ugrást, s amikor
harmadszorra átvittem a lécet ezen a magasságon, már
őrjöngött a közönség. Én voltam a mezőnyben az
egyetlen, aki így ugrott, s én győztem.” (Fosbury negyven
éve forradalmasította a magasugrást. www.origo.hu)
Új paradigma
Siskov a Flop című képével nemcsak Dick Fosbury-nek
állított emléket, akinek újszerű ugrása beleégett az
összes tévénéző retinájába a hidegháborútól sújtott
világ mindkét féltekén, hanem a paradigmaváltó nagy
ötleteknek, amelyek megforgatják a földet a saját tengelye
körüt, új fejezetet nyitva. Ahogy az amerikai atléta
forradalmasította a magasugrást, úgy újította meg a pop
art a képzőművészetet, a hétköznapi fogyasztói világra
rácsodálkozó szellemiségével és a mindennapok
motívumaiból kiemelt szimbólumaival.

Dick Fosbury az 1968-as mexikói olimpián
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188 Perlmutter Izsák (1866-1932)
n

Napfényes ablak előtt , 1897
Sunlit Window, 1897
50x41,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Manheimer G
úrnak volt növendéke Perlmutter I 897
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 741 EUR	
Becsérték: 3 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 22 580 EUR	

„Perlmutter fénye – érezzük – a szabadból jön, az ablakon
át szüremlik be, a napfény, mely ragyogva és csillogva
körülöleli az alakokat és tárgyakat, vidám meghittséggel
ott terpeszkedik a formákon, melyeket maga teremt. Ez a
fény nem teremthet kicsinyes formákat, ez a fény nagy
nyalábokban hull be, járja körül a teret, melyet világossággal telít meg, ezt a fényt csak nagy szemmel lehet látni. Itt
van Perlmutter új felfogása. Ahogy ő a formát látja és
amilyen formát ő lát, abban teljesen egyedül áll kortársai
között”.
/ Lázár Béla: Perlmutter Izsák. Budapest: Ernst Múzeum
Művész Könyvei, 1921. 28./

Iványi-Grünwald Béla: Nyár (Pipázó fiú),
magántulajdon
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Az Elmélkedő szobában témaválasztása is tükrözi
Perlmutter érdeklődését: a fénytől tündöklő belső térben
családapa pipázik, akinek bal oldala gazdag kékekkel,
rózsaszínekkel és halvány mályvákkal veri vissza az
ablakon beszűrődő napsugarakat. Az ablak visszatérő
motívum Perlmutter festészetében, aminek okát könnyen
kereshetjük hollandiai tanulságában – jussanak csak
eszünkbe Jan Vermeer van Delft enteriőrfestményei, ahol
kint és bent dinamikája hatja át az alkotásokat. A külvilág
tör be az ablakon keresztül, de Perlmutter esetében a külső
világ sosem rémisztő clair-obscure világ, hanem az élet
forrása, amely a szivárvány ezer színében köszön vissza.

Ferenczy Károly: Vasárnap délután, 1900 körül,
magántulajdon
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189 Czigány Dezső (1883-1938)
n

Nizza, 1927 körül
Nice, c. 1927
50x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Czigány
Nizza
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 24 194 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 32 258 - 58 064 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Czigány Dezső festőművész gyűjteményes kiállítása
a IV. Váci-utca 18. sz. a. Székely Aladár fotóműtermében,
Budapest, 1927. IX. 13. (feltehetően kiállítva)
IRODALOM | bibliography
- ( e. a.) [Elek Artúr]: Czigány Dezső új képei. Ujság,
1927. november 13. 21.
- Rum Attila: Czigány Dezső, Kossuth Kiadó – MNG, 2015.
A rendelkezésre álló dokumentumok, levelek és visszaemlékezések tanusága szerint, Czigány Dezső életének
legjobb, legkiegyensúlyozottabb, legfelhőtlenebb
időszakát Nizzában töltötte, az 1920-as évek második
felében. A művész 1926-ban költözött ide Párizsból a
feleségével együtt. Szilasi Boriska divatszalont nyitott,
Czigány pedig festette a lenyűgözően gyönyörű
dél-francia tájakat. Ha kicsit „rosszabbul ment a bolt”,
akkor bértáncosként egészítette ki a családi kasszát, vagy
más alkalmi munkát, például portréfestést vállalt, de ez
csak ideig-óráig vonhatta el igazi feladatától, melyet
ebben a kivételes időszakban, egyértelműen a tájképfestésben talált meg. Olyan csodálatos sorozatot hozott létre
az itt töltött fél évtizedben, mely egyedülálló a magyar
festészet történetében.
Magántulajdonban maradt fent az egyetlen ismert
példánya annak a kézzel írott kiállítási katalógusnak, mely
Czigány 1927-es Budapesten bemutatott kollekcióját
mutatta be. A tárlat Székely Aladár fotóművész Váci
utcai műtermében nyílt meg 1927. november 13-án.
A katalógus huszonnyolc képet sorol fel, kizárólag
tájképeket, melyek java Nizza és környékén született az
akkor elmúlt egy-másfél évben. A korabeli kritika abszolut
pozitívan fogadta Czigány új képeit, a hírlapi méltatások
kivétel nélküli elragadtatással üdvözölték a borongós
budapesti őszutóban bemutatott napsugaras képeket.
„Régen látott vendégül jelentkezik Czigány Dezső egy kis
tájképgyűjteményével, melyet a francia Rivierán festett az
elmúlt esztendőben. Kiállítását igen ízléses környezetben

Czigány Dezső: Nizza, 1926-1927, magángyújtemény
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mutatja be, Székely Aladár fényképész váci utcai
szalonjában. Délszak napsütéses tája, tengerének
nosztalgiás kéksége: mindaz a szépség, amit dél
éghajlata és természete az északról jött ember szeme
számára tartogat, szemlátomást földerítette ennek a
tépelődő lelkű festőnek a művészetét. A fiatal Czigány
Dezső úgyszólva Rembrandt árnyékából lépett ki a
művészetbe s a komor színek, a sötét világítás sokáig volt
kísérője pályáján. A Rivierán megenyhült komoran látó
szeme és kinyílt a csodálatos természet befogadására.
Képei gyors kézzel megrögzített tájbenyomások felszívása,
azoknak az óráknak, melyekben még a ragyogó délszaki
természet is finom melankóliába merültnek látszik. A déli
természetnek ezeket a ritka pillanatait kitűnő érzékkel
idézte vásznaira Czigány Dezső.” – írta Elek Artúr a
megnyitó napján.
„Előkelő művészeti esemény” – írta a tárlatról az Est
névtelen szerzője, mely azt is jelzi, hogy bár Czigány nem
valamely nagyhírű budapesti galériában jelentkezett új
kollekciójával, hanem fotóművész barátja műtermében
rendezte meg kiállítását, ez mégis jeles társasági
eseménynek számított a főváros művészetkedvelő
köreiben. Czigány francia Riviérán festett képein a korábbi
évek műveire jellemző súlyos plaszticitást és gyakran
komor hangvételt a világos és ragyogó színek
lehelletfinom tónusai váltották fel. Nizzai tájrészleteire a
korábbiaktól eltérő, visszafogottabb színhasználat
jellemző. Festményein a tengeri pára ezüstösen csillogó
fátyla vonja be a tájat. A tengertől távolabbi vidékek izzó
mediterrán fényözönében egymásnak vadult színeket a
páradús levegő itt egymáshoz igazítja, a halványpiros
háztetők, fakózöld pálmafák és kékesszürke tenger
finoman összehangolt tónusokban simul harmonikus
egységbe. Az expresszionista festészet robbanó
dinamizmusával szemben itt a hűvös egyensúly és
tárgyilagos rend lírai érzékenységgel tompítva érvényesül.
Az új tárgyilagos festészetre jellemző lényegkereső,
redukált formavilágú, szenvtelen ábrázolásmód jellemző
Czigány nizzai tájképeinek többségére, melyek legközelebbi
párhuzamai a német Alexander Kanoldt és a francia
Auguste Herbin korabeli festészetében lelhetőek fel.
Az utóbbi években Czigány Dezső hazai műkereskedelembe felbukkant nizzai képei között vannak hűvös
gyöngyházfényű, párás tengeri levegős példányok és
akadnak melegebb színekben pompázó, a dél-francia nyár
tikkasztó hevét közvetítő darabok. Ami viszont egyértelműen közös ezekben a képekben, hogy Czigány nizzai
sorozatának kivétel nélkül mindegyik darabja, így a most
aukcióra kerülő festmény is remekmű.
Rum Attila

Fort du Mont Alban, Nizza, Franciaország
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190 Gruber Béla (1936-1963)
n

Kert bukszusokkal, 1963
Garden with Bushes, 1963
51x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gruber
Béla 1963, valamint hagyatéki pecsét
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 8 065 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 9 677 - 17 742 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a család tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1964, Magyar Képzőművészeti Főiskola
- 1969, Thury György Múzeum, Nagykanizsa
- 1969, Megyei Művelődési Központ, Zalaegerszeg
- 1976, Gárdonyi Géza Színház, Eger
- 1978, Magyar Hazafias Népfront IX. kerület, Budapest
- 1978, Magyar Nemzeti Galéria
- 1981, Görög Templom, Vác
- 1986, Falusi Galéria, Perbál
- 1986, Pataky Galéria, Budapest
- 1989, Művészetek Háza, Szekszárd
1990, Hatvani Galéria, Hatvan
- 1993, Magyar Képzőművészeti Főiskola
- 1995, Műgyűjtők Galériája, Budapest
- 2001, Bencés Apátság, Tihany
2001, Festetics–Helikon Kastélymúzeum, Keszthely
- 2002, Aulich Art Galéria, Budapest
- 2003, Szombathely Képtár, Szombathely
- 2006, Déri Múzeum, Debrecen
- 2013, Gruber Béla emlékére, Újpest Galéria
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gruber Béla (1936–1963) élete és művei.
Szerk.: Gruber Ágota, Efo Kiadó, Százhalombatta, 2007
- Németh Lajos: Modern magyar művészet. Corvina Kiadó,
Budapest, 1968, 1270-es kép
- Gruber Béla. Szerk.: Blaskóné Majkó Katalin – Borus
Judit, Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1995, 24-es kép
IRODALOM | bibliography
- Gruber Béla (1936–1963) élete és művei.
Szerk.: Gruber Ágota, Efo Kiadó, Százhalombatta, 2007
– Németh Lajos: Modern magyar művészet.
Corvina Kiadó, Budapest, 1968
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Gruber Béla (1936–1963)
élete és művei, 2007

Gruber Béla, 1998

A három távozó zseni

A hárs-hegyi Van Gogh

A szocreál kötelező realista kényszere alatt fulladozó
Képzőművészeti Főiskolából mindössze három olyan
fiatal tudott kiemelkedni az 1950-es évek végén, aki
briliáns tehetséggel tudta újrafogalmazni a
látványfestő tradíciót. Az egyik Bernáth kedvenc
tanítványa, Csernus Tibor volt, aki a felszín vibráló megformálásával alapította meg a szürnaturalizmus stílusiskoláját. (Őt Párizs ragadta el: az emigráció.) A másik Kondor
Béla volt, aki a klasszikus rézkarcok és ikonok emelkedettségével tágította ki a szocmodern keretrendszerét. (Őt az
ital ragadta magával: az alkoholizmus.) A harmadik pedig
Gruber Béla volt, aki a nyers expresszivitás tömény
drámájával tette súlyossá a látványfestői örökséget.
(Őt a pszichiátria ragadta el: megbomlott elméje.)

Az expresszív ecsetkezelés lehet könnyed és virtuóz, a
festő megtáncoltathatja a vonalakat a vásznon. Máskor
viszont elementáris őserő árad belőle: mikor tényleg a
lélek bugyborgó mélységeiből tör elő az ősenergia, amit
a festő éppen hogy csak megzaboláz, vastagon sistergő,
pasztózus ecsetnyomokba foglalva a lüktető dinamizmust. A mintát Van Gogh teremtette meg ehhez a
modern festészetben, aki elsőként hagyta felfakadni a
belső világ örvénylő mélységét. Őt követte Nemes
Lampérth József, akinél robusztusabb színpászmákat
egyik modern magyar pályatárs se mert felkenni-felrakni a
vászonra. Egyikőjük se bírta azt a súlyos lelki nyomást,
amiből az ecsetvonásaik is sarjadtak. Van Gogh a
saint-rémy-i szanatóriumban próbálta rendezni
megbomlott kapcsolatát a világgal, Nemes Lampérthet a
lipótmezei elmegyógyintézetbe kergette megrepedt
pszichéje, Gruber Bélát a hárs-hegyi szanatóriumban vitte
el a himlőjárvány – huszonhét évesen, 1963-ban. Csak a
klinikák kertjében festett képek kárpótolják a
veszteségekért a művészettörténetet.

Németh Lajos favoritja
A 20. század második felének legnagyobb hatású
művészettörténész professzora, Németh Lajos a
fiatal nemzedék egyik kulcsfigurájaként ünnepelte:
„Gruber a cézanne-i örökséget élesztette fel, de stílusának
szerves összetevőjévé vált már a szimultán kontrasztok
elve is, és a cézanne-i formanyelv műveiben Van Gogh
nyers indulatával telítődött. Témakörét leszűkítette: a
festőműterem, csendéletek, önarcképek, majd a kórház
parkja, kivilágított épülete. (…) Festéktraktálása
brutális, úgyszólván szobrászi hatást ébreszt. A szín
Grubernél ezért nemcsak festői elem, a látvány
hordozója, hanem az anyag tartozéka, egylényegű
vele, nem csupán fényvisszaverődés, hanem
gyúrható, mint az agyag. (…) Festményeinek kompozíciója zsúfolt, tenyérnyi szabad hely, sincs a vásznon, mintha
a »horror vacui« borzasztaná a festőt, de minden a
helyén van, a festői és a konstruktív összetevő
egyensúlyba került. A motívumok egymáshoz való
viszonyát nem a zsáner vagy a látvány véletlenje, nem is
pusztán asszociatív elrendezés vagy formális kompozíciós
felépítés, hanem a plasztikai rend belső logikája
határozza meg.”

Több mint nemzedéki ikon
Gruber nemcsak saját nemzedékének volt vezéralakja, de újabb és újabb generációkat inspirált. „Ezeken a
festményeken – írta róla Gaál József festőművész a
nagy Gruber-monográfiában – már megszűnik az élő és
élettelen különválasztása, nincs többé szilárd és légnemű,
minden konkrét anyagként kezd létezni, ezáltal minden
egyenrangúvá válik. Ez az út nem tudatos festői program
által lett teljessé. Mintha a materiális világba akarna
kapaszkodni, az anyag misztériumával küzd a földi
valóság megfoghatatlansága ellen. Kontrasztként
létrehozza az illúzión túllépő, önmagát reprezentáló képet.
A rusztikus felületek szinte tapintásra ingerlően
plasztikusak. Utolsó festményein már megszűnik a
vaskos körvonalak abroncsa, szinte domborművé
duzzad a felhordott festék. Ezek a képek két véglet
között léteznek, az ember beleveszhet az anyagba,
vagy épp az anyag által teremthet új életet.”
Rieder Gábor
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191 Arnaldo Tamburini (firenze 1843-1901)

192 Telepy Károly (1828-1906)

Borkóstoló (A bor szeretete)
Wine Tasting (Love of the Wine)

Tátrai táj
Landscape in the High Tatras

57x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: A Tamburini
Hátoldalon | Reverse: Associazione degli Artisti Italiani II. Esposizione
1906-1907 Firenze raglapja

100x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K

n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 612 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 3 870 EUR	
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n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 225 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 7 096 EUR
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193 Sallay László (1968-)

194 Scheiber Hugó (1873-1950)

Friss lendület
Fresh Swing

Cirkusz, 1930-as évek
Circus, 1930s

120,5x90,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: László Sallay

70x56 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 450 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 452 - 2 581 EUR	

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 161 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 10 967 EUR	

n

n

Modell, illetve természet utáni ábrázolástól eljutottam a témák
absztrahálásig. Picassót szabadon idézve: nincs absztrakt festészet,
minden megtalálható a természetben...Az erővonalak megadják a mű
gerincét. A színek és formák, érdekelnek melyekből kialakítom a redukált
végső festményt. Festés közben a képeket forgatom-kiegyensúlyozom, több
nézete is lehet ugyan annak a műnek, ezért sokszor több szignóval is
jelzem. Mindig újabb színek és szín-kombinációk érdekelnek.
Sallay László
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195 Kolozsváry Zsigmond (bánffyhunyad 1899-1983
la chaux-de fonds)

196 Rafael Győző Viktor (révkomárom
1900-1981 budapest)

Közeledés, 1975
Closing, 1975

Formák ritmusa (Fény), 1970 körül
Light, c. 1970

61x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kolosvary 75
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Presence Kolosváry 1975

150x119 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 968 EUR	
Becsérték: 380 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 226 - 1 774 EUR	
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n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 581 - 3 225 EUR	
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197 Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975)
n

Ábrándozó
Day Dreaming
m: 32 cm
Márvány | Marble
Jelezve | Signed: Stróbl
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 451 - 9 677 EUR	

Kisfaludy Strobl Zsigmond a műtermében

Kisfaludy Strobl Zsigmond: Reggel,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Kisfaludy Strobl Zsigmond: Liliom, 1922,
magántulajdon
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198 Kovács Ferenc (1924-2003)
n

Menyasszonyszöktetés
Abduction of the Bride
m: 45 cm
Vegyestechnika, fa | Mixed technique, wood
Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 484 EUR	
Becsérték: 250 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 806 - 1 290 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kovács Ferenc, a kisvárosi faragó, Rómer Flóris Múzeum,
Győr, 2015
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kovács Ferenc, a kisvárosi faragó, Győr, 2015.

Kovács Ferenc, a kisvárosi
faragó, katalógus címlapja

Kovács Ferenc megharcolta a 20-as években születettek nehéz életét.
Jutott neki a szegénységből, világháborúból, Rákosi-rendszerből, és - teherautó
sofőrként végigrobotolt - kádári évekből. Egy váci szocreál lakótömb harmadik
emeletén várt rá a kisnyugdíjasok postást leső csendes sorsa, mikor gondolt
egyet, és szobrok faragásába kezdett. Más kertészkedik, vagy makettet épít,
Kovács Ferenc azonban nem unaloműzésből, kézügyességének bizonygatásából
kezdett farigcsálni, hanem élt benne egy izgalmas, gazdag világ, aminek formát
kellett adnia. Ennek a világnak az éledése 17 éves korában kezdődött, mikor
nagybátyja kegytárgykereskedésében dolgozott, szentképek, gipszszobrok, bibliai
jeleneteket ábrázoló tárgyak között. Ott indult be ifjúkori fantáziája, mely
tovább gazdagodott az évek során az érett férfi pontos megfigyelőképességével, a
munkásember nyers, pajzán humorával, majd az idős kor bölcsességével. Életre
keltette hát világát, kifaragta szobrait fából, gipsszel formázta azokat, kedve szerin
lefestette, majd ragasztotta, kellékekkel, zsinórokkal applikálta. Így elevenedtek meg,
a kamaszkori vágyak, a rubensi idomú, széles csípőjű, hatalmas mellű nők, a
felnőtt kor erotikus évődésébe ágyazva. És jöttek sorra, a gyermekkori példaképek, hősök, hadvezérek, nemzetünk nagyjai, lovon feszítve, léptetve, ugratva,
esetlenségtől tépázva. Aztán bibliából kilépő történetek, szentek, meg vidám,
anekdotikus jelenetek vásári mázban és a tévéből megismert szereplők, vagy baglyok
és más madarak festett pompában. Elénk tárta világát, utánozhatatlan bájú
figurákkal, finom humorral, szexualitással, egy élet tapasztalatával, egyedi
utánozhatatlan kovács ferences előadással. Kis lakószobájában a szorgos évek alatt
csak gyűltek a szobrok, szinte már lépni sem lehetett tőlük. Nemsokára
felfigyeltek munkáira. Kezdetben csak helyiek vásároltak tőle, majd komoly
gyűjtők is. Kolozsváry Ernő rögtön felismerte a váci nyugdíjas zsenialitását
és számos szobrát helyezte el kollekciójában, bátran felvállalva azok helyét a
népművészeti tárgyak és a modern magyar festészet legnagyobbjainak társaságában. Kiállítások is következtek és méltatások, ám ha a méltatásban elhangzott
Kovács Ferenc művészetének jelzőjeként a „naiv” kifejezés, akkor ő mindig éktelen
haragra gerjedt, mert bár szobrászdiplomája valóban nem volt, de saját világa igen
és azt őszintén és egyedi módon meg is tudta jeleníteni.
A Menyasszonyszöktetés című mű egy tipikus zsáner jelenet a művész élettel teli
korai korszakából. Az adomába illő szituációban egy kalapos legény szökteti meg a
fehér ruhás arát, és szinte magunk előtt látjuk Feri bácsi csillogó szemét, és
félig lebénult szájának cinkos mosolyát, ahogy odaszúr egy fricskát, és az
ágaskodó lovon a Kámaszútrát idézve szemben helyezi el elrablója ölébe a
leányt.
Kolozsváry Marianna
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199 Anna Margit (1913-1991)

200 Anna Margit (1913-1991)

Eldobott bábu (Hold, pókháló, harangvirág)
Lost Doll

Az idő angyala ( ötpercmúlvatizenkettő )
Angel of the Time

30x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Anna Margit 1981
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: Az eldobott
bábú 1981

40x30 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Anna Margit

n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 096 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 5 161 EUR
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n

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 903 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 838 - 8 064 EUR	
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201 Lossonczy Tamás (1904-2009)
n

Találkozás
Encounter
90x79 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Lossonczy Tamás
1954-79
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 741 EUR	
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F u j i y a m a
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202 Lakner László (1936-)
n

Fujiyama-kupac II., 1966–1970
Fujiyama II. 1966-1970
70x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Lakner
László Bpest 1966 überarbeitet 1970 Bp
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR	
Becsérték: 3 500 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 14 516 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Brendel János: Lakner László budapesti munkássága
1959–1973. Új Művészet – Niessen Buch- und
Offsetdruckerei GMBH, 2000, 60. kép

Az Iparterv-generáció kulcsfigurája
Lakner László a magyar Iparterv-generáció egyik kulcsfigurája, a magyar neoavantgárd vezéralakja, aki az emigráció után
sikeresen illeszkedett be a nyugatnémet kortárs művészeti
életbe. Művei számos német múzeumi gyűjteményben
megtalálhatók, szerepelt a documentán (1977) és a Velencei
Biennále központi kiállításán is (1976). A 60-as években
szürnaturalista érzékenységgel fodrozott-gazdagított
félabsztrakt felületekkel indult el, majd megteremtette a
magyar pop art frottázzsal kombinált főműveit. Lakner nem
lubickolt a pop art amerikaias képözönében, hanem fanyar
lábjegyzeteket fűzött a „gulyás-szocializmus” megalkuvó
hétköznapjaihoz. Közben pedig sorra kereste az ázsiai
témákat, egyetemes, zen buddhizmust és hippi humanizmust
(„virágot az ágyuk csövébe”) megidéző képeihez.
Anyag-e a kép?
Az 1966-ban megszületett, 1970-ben átdolgozott
Fujiyama-képpár a másolatok ismeretelméleti kérdéseit
elemző periódushoz sorolható. Lakner egymás után festette
a megkettőzött képeket, például a Rembrandtot idéző Danae
II-t (1968, Ludwig Múzeum), a duplázott káposztalevél
frottázst és kollázst (Káposzta, 1969) vagy a piros és zöld
virágkompozíciót (Rózsák, 1968). Ennek a korszaknak az
összefoglaló főműve az Anyag a+b (1969) című kettős kép,
ami a matéria faktúráját és annak lenyomatát foglalja egy
egységbe. A párként megfestett két Fujiyama anyagszerű
felülete is a létezés, a megismételhetőség és a képi tükrözés
kérdését járja körül.
A kupactól a hegyig
Brendel János írta a képekről Lakner-monográfiájában: „Az
anyagok és rétegek tematikája pályája kezdetétől foglalkoztatta Laknert. A »Fujiyama-kupacok« 1966-ból jól példázzák,
– ha egy teljesen más aspektusból kiindulva is – a
rétegződésben a metamorfózist, az anyag egy másik
formába való átmenetét, fokozatos átalakulását, egy
folyamat vizualizálását.” Ezt az ázsiai témát fogalmazta át – a francia diáklázadás és a prágai tavasz
hatására – Lakner barikádkövekké, fekete-fehér
fotórealista kőhalmokká a 70-es évek elején. A
Fujiyama-kupacok egyszerre ábrázolnak egy forradalmi barikádot, egy hétköznapi kőhalmot (esetleg
rizs- vagy magkupacot) és Japán hófödte szent
hegyét, a konceptuális festészet szikár nyelvén
előadva.

Katsushika Hokusai: Vihar a Fuji felett,
1830 körül, The Met, New York
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fekete késsel
Halas csendélet

Bálint Endre
358
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203 Bálint Endre (1914-1986)
n

Halas csendélet fekete késsel, 1953
Still-Life with Fish and Black Knife, 1953
71x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bálint 53
Hátoldalon | Reverse: Dényényi gyűjtemény, Nemzeti
Szalon címke
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 742 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 581 - 38 709 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dévényi Iván
gyűjteményében

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1977. Dévényi Iván gyűjteménye, Múzeumi Képtár, Győr
- 1983 Az esztergomi Dévényi-gyűjtemény kiállítása.
Balassa Bálint Múzeum, Esztergom
- 1984 Bálint Endre kiállítása. Műcsarnok, Budapest
- 1993 20. századi magyar művészet Dévényi Iván
gyűjteményéből. Kassák Múzeum, Budapest
- 2005. A magyar festészet rejtőzködő csodái.
Válogatás magyar magángyűjteményekből II.,
Mű-Terem Galéria, Budapest
- 2014. A nyolcadik templom. Bálint Endre művészete.
MNG, Budapest
IRODALOM | bibliography
- A Dévényi gyűjtemény. Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2006.
- Kolozsváry Marianna: A nyolcadik templom.
Bálint Endre művészete. MNG, Budapest, 2014.

ICHTUS

1945 januárjában a munkaszolgálat előli bujkálásból
Bálint visszatért a rommá lőtt Budapestre. Egy barátja
házában siralmas állapotban talált rá elrejtett műveire, és
mivel amúgy is meghasonlott korábbi művészetétől, így a
ház udvarán tüzet rakott a képekből és tízévi munka
lángjainál egy pillanatra megmelegedett. Elege lett
kiforratlanságából, kicsapongó stílusvilágából, amely
Czóbeltől Chagallig sok mindent tartalmazott. Valami újat
akart, többet mutatni önmagából, amihez a körülmények
is csakhamar kedvezni látszottak. Még ez év őszén, a
szabadság művészetének igénye és a művészet szabadságának vágya által vezérelve megalakult a magyar
művészeti életbe friss levegőt hozó tömörülés, az Európai
Iskola. Bálintot is meghívták a haladó európai áramlatokhoz csatlakozni kívánó progresszív művészek közé.
Ekkor is még mások által befolyásoltan, többféle stílusban
alkotott, de egyre több eredetiséggel.
1946-tól főleg Braque és Picasso által inspirált
csendéletek kezdték el uralni festészetét, s bár a nagy
mesterek képszerkesztési bravúrjait alkalmazta, mégis
elementáris tehetségéből adódóan e művei legjaván már
átragyogott a jellegzetes bálinti egyéniség. Olyan - későbbi
szimbólumokat is tartalmazó - jelentős művek jöttek létre
ekkor, mint a Csendélet hallal 1946-ból és 47-ből
vagy a szintén 1946-os Csendélet, melyen központi
szerepet kapott egy kés. Nagyrészt ezeket a képeit állította
ki Párizsban a szintén Európai Iskolás Bán Bélával közösen
1947-ben a Galerie Creuze-ben. Bár a bemutatkozás
nem lett siker es - a kritika a művekből a magyar
gyökereket hiányolta- mégis Bálint bekerült az ottani
képzőművészeti vérkeringésbe. Megismerkedett
Fernand Léger-vel, Éduard Pignonnal, Étienne
Hajduval, és André Breton felkérésére részt vett a
Szürrealista Világkiállításon, míg Étienne Beothy
invitálására a Réalités Nouvelles kiállításán.
Ebből az idilli világból hazatérve azonban rövidesen
megtapasztalhatta, hogy a kommunista hatalom hogyan
fojtja meg fokozatosan a szabad művészetet és Bálint
több társához hasonlóan hosszú szellemi bezárkózásra
kényszerült. Majd egy évtizeden át nem állíthatott ki,
mégis a legendás Rottenbiller utca 1-ben Vajda
szellemi örököseivel közösen dolgozva, észrevétlenül a
hatalom árnyékában élő művészeti élet egyik vezéralakjává vált. Ebben az időszakban 1948-tól már maga
mögött hagyta korábbi festészetét, és új szürrealista
művein egyre elevenebben szólalt meg Vajdától örökölt
mítoszteremtő készsége, egyre őszintébben fogalmazta
meg érzéseit, látomásait ijesztő bogarak, dús keblű
madártestű lények, koboldok, ördögök formájában,
gyökerek táncában. Amikor úgy látszott, hogy festői
fejlődésének íve töretlen, akkor 1953-ban jött egy

döbbenetes fordulat. Bálint, akinek iránymutatását a
fiatalság figyelte egyszerűen megnémult. Alkotói
válságában képtelen volt festeni, már-már pályája
feladását fontolgatta. Elkeseredett állapotában a kiutat a
múltban kezdte keresni és valami békebeli harmóniára
vágyva újból megfestette korábban elpusztított képeit.
(Szomorú szoba 1953, Gyorsfényképésznél 1953).
A szakmát is meglepő látványalapú festészethez való
visszatérésének egyik darabja a Halas csendélet
fekete késsel (1953) című festménye is. Ez esetben
azonban remekmű született. Bálint e munkájával nem
egyszerűen csak visszalépett a múltba, a korábbi korszakok
braque-i, picassoi képi világába, hanem olyan művet
alkotott, amely egyben megmutatja alkotója jelenét és
jövőjét is. Az ábrázolás ez esetben későbbi érett munkáit
megidézve szinte síkszerűvé válik. Mintha az ikonfestők
hitével transzformálná a síkba az asztalt, melyen
valószerűtlenül, szinte már motívummá alakulva jelennek
meg a tárgyak. A hal így már nem étek a tányéron, hanem
keresztény jel, Krisztus és követőinek jelképe, és a pohár is
kehellyé válik a vásznon, Krisztus véráldozatának
szimbólumává. E festményében csodás módon, több mint
húsz évet előrelépve az időben, megjelenik egyik időskori
főműve, az Utolsó vacsora Zsennyén (1974). A szakrális
utalásokon kívül megdöbbentő a formai és a színvilágon
belüli hasonlóság. A zsennyei alkotóház ebédlőjének
nagyasztala, a vacsora felidézte Bálintban a vallásos
tartalmakat, de ezekkel párhuzamosan az összetartozás,
a közösség élményét is. Ugyanebből a megfontolásból
került a halas csendéletre a kés, amely Bálintnál - ugyanúgy, mint az asztali sótartó - a család, az együttlét és a
béke jelképe. A késnek feketesége ad hangsúlyt,
ugyanakkor az evőeszköz gyász színe egyfajta bizonytalan,
feszültséggel teli hatást kölcsönöz a műnek. Elsőre úgy
tűnhet, hogy egy csendélet Bálint pályájának e pontján
csak visszalépés lehetett, de e műfaja korábbi vastag,
erőteljes vonalainak hiányát látva érezhetjük, hogy ez
esetben valami merőben új jött létre. Szinte értetlenül
állunk az előtt, hogy hogyan kerülhettek e képre, olyan
kifejezésbeli módszerek, amelyek bizonyítottan csak évek
múlva kerülnek Bálint eszköztárába. A halas csendéletnek szakralitást kölcsönző fátyolos, lírai színvilág
későbbi érett festészetének lesz majd sajátja, melyet az
akkor látott francia és katalán freskók inspiráltak. Csakúgy,
mint a színekkel jelölt érzelmi kódrendszer, melyben a
különböző okkerek és a narancs, mindig a boldogság, a
lelki biztonság szinonimái és szintén későbbi munkáira
lesz jellemző az a háttérben itt megjelenő moha zöld,
amelyre évek múlva talál egy francia kolostor aljnövényzetében. Mintha valami isteni kéz vezetné őt munkájában,
úgy alkalmazza e művén majdani festészetének egyik
legjellemzőbb ismérvét, a felület színeinek sejtelmes
visszakoptatását. Mint láthatjuk e kép esetében a
kényszerhelyzet nyomására ritka igazgyöngy termett,
mely tükrözi, és rejtélyes módon előrevetíti azt a képi
világot és kifejezésmódot, amelyre pályája legnagyobb
fordulata során fog majd rátalálni 4-5 év elteltével
Franciaországban.
A mű jelentőségét támasztja alá az is, hogy e kép,
Bálint egyik barátjának és legfontosabb szellemi
társának - a hitbeli és festészeti kérdésekben
egyaránt jártas - Dévényi Ivánnak, a Vigilia
művészetkritikusának, a gyűjteményét gazdagította évtizedekig.
Kolozsváry Marianna
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204 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Önarckép csokornyakkendővel, 1922 körül
Self-Portrait with Bow-Tie, c. 1922
67x46 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR	
Becsérték: 3 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 22 580 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- „Nekem szülőhazám …” Magyar zsidó festők kiállítása.
Budapest Galéria, Budapest,
2000. augusztus 27. – szeptember 3.
- Fej-fej mellett. Kieselbach Galéria, Budapest,
2002. június 4–11. katalógus nélkül
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Haulisch Lenke: Scheiber Hugó. Budapest, Serpent,
1995. 274. kép
- „Nekem szülőhazám …” Magyar zsidó festők kiállítása.
Budapest Galéria, Budapest,
2000. augusztus 27. – szeptember 3.
katalógus: 55.
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205 Molnár C. Pál (1894-1981)

206 Glatz Oszkár (1872-1958)

Menekülés Egyiptomba
Escape to Egypt

Kislány palatáblával, 1922
Girl from Buják, 1922

47x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

66x53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 1922

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 612 EUR	
Becsérték: 650 000 - 950 000 Ft
Estimated price: 2 096 - 3 064 EUR	

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 451 EUR	
Becsérték: 700 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 258 - 2 903 EUR	

n
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207 Vaszary János (1867-1939)
n

Juhászbojtár, 1899 körül
Shepherd, c. 1899
66x146 cm
Scherrebek-technika | Scherrebek technique
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 741 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 354 EUR	
Szerepelt a BÁV 57. aukcióján, 1982. május
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A Magyar Nemzeti Galéria Vaszary
kiállításának katalógusa

Vaszary János ifjúkorának alkotásai között hangsúlyos szerepet kapott iparművészeti,
pontosabban tervezői tevékenysége, mely nem merült ki a plakát-, képkeret-, tükör- és
üvegablaktervekben, hanem lefedte a művész alkotásainak egyik szignifikáns csoportját, a
kárpitterveket is. Vaszary alkalmazott művészete a textiltervezésben volt a legerőteljesebb
és legjelentősebb. Magyaros – és nem magyaros – mintákat követő tervei, melyek erőteljes
kontúrjaikkal és élénk színfoltjaikkal a magyar szecesszió kimagasló alkotásai, a
legrangosabb nemzetközi megmérettetésen képviselték Magyarországot a 20.
század első évtizedében.
Ebben a friss, szecessziós miliőben – melyből kicsivel később a Gödöllői művésztelep nőtte
ki magát – született 1899-ben a Juhászbojtár című kompozíció is, melyet Vaszary
elsőként 1899-ben az Iparművészeti Múzeumban, majd 1900-ban a párizsi és
1906-ban a milánói világkiállításon állított ki. A párizsi expo a megújhodott magyar

iparművészet első nagy megmérettetése volt, az újonnan létrejött Iparművészeti Társulat
első monumentális kísérlete arra, hogy összekovácsoljon két merőben ismeretlen alkotói
gárdát: a művészekét és az iparosokét. A Juhászbojtár Vaszary textilművészetének egyik
első gyöngyszeme, melynek főmotívumát, a juhászt a magyar népművészet
szolgáltatta a rátétes hímzésű szűrgallérral, a két szélmintában díszes bőrkulacsot és
dohánytartót ábrázoló stilizált motívumokkal kiegészítve. Őriné Nagy Cecília a francia
szintetizmus hatását véli felfedezni Vaszary átlényegített formáiban, de ezt voltaképpen
műfaji hozadéknak is tekinthetjük, mely a különleges sherrebek technika sajátja. A
scherrebek a magyar vászonszövéshez hasonlít, és lényege, hogy a színátmenet a
vetülékfonalak láncfonalak közötti kapcsolódásával jön létre.
A Juhászbojtár párdarabja, mely színhasználatában és technikájában is hasonló variánsa az
aukcionált műnek, jelenleg az Iparművészeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja, a
kompozíció egy másik változata pedig a szegedi Móra Ferenc Múzeumban található.

A párizsi kiállítás magyar
pavilonjának részlete

Az 1906-os milánói kiállítás enteriőrje
Vaszary János Juhászbojtár című szőnyegével
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208 Kádár Béla (1877-1956)

209 Jándi Dávid (1893-1944)

Eros, 1932 körül
Eros, c. 1932

Akt vörös drapéria előtt, 1926
Nude with Red Drapery, 1926

48x30 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

68,5x58,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Jándi D 926
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Jándi D

n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 225 EUR	
Becsérték: 480 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 548 - 1 935 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Bedő-gyűjteményben
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kádár Béla a modern magyar rajzművészet mestere,
Budapest, 2001, címlap, valamint 77. oldal

n

Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 677 EUR	
Becsérték: 3 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 290 - 22 581 EUR	
„A jellegzetes Jándi-kolorit természetesen nem egyszerűsíthető le néhány szín automatikus
használatára, de érzékelhetőek olyan sajátosságok, melyek jól megragadhatóak a festői
életműben. A 20-as évek közepétől hirtelen megélénkülő koloritban elsősorban az
alapszínek dominálnak. A figurális kompozíciókon a fő hangsúlyt egyre inkább a drapériák
hordozzák – ez többek között az aktok háttérbe szorulásával jár együtt -, és a korábbi
képektől örökölt sötét alaptónusból kivilágítanak az összefüggő felületekként kezelt lokális
színek. Az intenzív kékek és vörösek kapják a főszerepet.”
Szücs György – Zwickl András: Jándi Dávid. Nagybánya Könyvek 4. MissionArt Galéria,
Miskolc, 1994. p. 44.
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210 Vaszary János (1867-1939)

211 ismeretlen osztrák festő 1910 körül

Római lovas a Monte Pincio domb parkjában, 1926
Man Wearing Uniform Riding Horse, 1926

Ferenc József vadászruhában
Franz Joseph

25x33 cm
Színes ceruza, papír | Colored pencil on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Vasz J Roma 926 IV/7
Monte Pincio

60x43 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 451 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 3 870 EUR	

n

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 709 EUR	
Becsérték: 260 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 838 - 1 290 EUR	

kiállítva | exhibited
- (Feltehetően) János Vaszary. Galerie Semiha
Huber, Zürich, 1964. december – 1965. január
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212 Karlovszky Bertalan (1858-1938)
n

Horthy
Horthy
20,5x17 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Karlovszky
Bertalan
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 838 - 9 677 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor budapesti magángyűjteményben

„Közben az idő nyomtalanul haladt el művészete fölött.
Alkotó erejét, kifejező képességét kikezdetlenül hagyta.
Nem nagyon sok az, mit élete során alkotott, de erejének
gyöngülése nélkül való. Művészetének sok a híve, sok az
ellenese, de elvitatni nem lehet tőle azt, hogy művészetének jelleme van, stílusa, olyan tulajdonságai, melyeket
más művész sajátságaival össze nem lehet téveszteni”.
/Elek Artúr: Karlovszky Bertalan. Nyugat 1921. 23. sz.
Figyelő rovat/
Karlovszky Bertalanban a 20. század első évtizedeinek
legtehetségesebb portréfestőjét tisztelhetjük. Ebbéli
tálentumát még az őt konzervatizmusáért bíráló, elfogult
szocialista művészettörténet-írás sem kérdőjelezhette
meg, és Karlovszky a portréfestők dicső nesztoraként
vonult be a szakkönyvekbe. A kortárs publicista, Farkas
Zoltán a Nyugatban leszögezte, hogy Karlovszky igazán a
portréfestészetben talált rá önmagára, és sikerrel ötvözte
egykori mestere, Benczúr Gyula heroizáló stílusát a
legapróbb részletekre kiterjedő pontos természetutánzással. A fiatal festő ugyanis korábban Benczúr Gyulától
kapta meg a szükséges alapokat Münchenben, mígnem
Munkácsy Mihály Párizsba csábította, és földszinti
műhelyében biztosított helyet számára kedves tanítványaként. A fiatal Karlovszky már ekkor híres volt bravúros
technikájáról, rajzos ecsetkezeléséről, ami korának

legbiztosabb kezű festőjévé tette, a francia Ernest
Meissonier méltó magyar helytartójává.
„Mindent megfestett, amit néhány centiméter távolságból
a szem meglát” − ebben állt kétségtelen virtuozitása.
Így történt ez Horthy Miklós esetében is, akiről egy
személyesebb hangvételű portré kerül most kalapács alá.
A kormányzó Karlovszky ecsetje alatt nem a jól ismert
nemzetvezetőként tűnik fel: a festő bensőséges
„odahajolása” modelljéhez privát megrendelést sejtet.
Horthyról − lévén nagy mecénás hírében állt és
tiszteletbeli tagja volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak − számos reprezentatív portré és szobor
készült a ‚20-as és ‚30-as években, azonban az arc
redőinek leplezetlensége, a modell kifejező tekintete és a
hivatalos öltözet háttérbe szorulása mind arra hivatottak
emlékeztetni: itt nem az első világháborús ellentengernagyot, de nem is Magyarország első emberét, hanem egy
magánembert látunk annak színtiszta emberi mivoltában.
Horthy Miklós kormányzóként a magyar történelem
megosztó alakja, akinek megítéléséről merőben ellentétes
vélemények csapnak össze.
Ezek a nézőpontok távol esnek a művészettörténet
perspektíváitól, azonban annál érdekesebb lehet
számunkra, ahogy egy szubjektív képmás felidézi az
államférfi mögött megbújó civilt, aki legszívesebben
kenderesi birtokán időzött szeretett feleségével, Purgly
Magdolnával és négy gyermekével. A két világháború
között a kenderesi kastély jelentette Horthy számára a
béke szigetét, ahol a politikában kezdetben elenyésző
szerepet vállaló fiatalasszony próbálta megteremteni a
zavartalan családi hátteret. Kapcsolatuk mindvégig
kikezdhetetlen maradt. A tizenhárom évvel fiatalabb
Magdolna szinte azonnal beleszeretett a jó kiállású,
sikeres, katonás külsejű Miklósba, aki amellett, hogy hét
sportágban versenyzett kitűnő eredményekkel, hat nyelven
beszélt, kitűnően zongorázott és táncolt is, mely
tulajdonságaival hamar a társaság középpontjába került
− legyen szó bármilyen társadalmi körökről.

Horthy kultúra iránti fogékonyságát nem csupán a későbbi
festménymegrendelések támasztják alá. Kevésbé közismert
tény, hogy az ifjú tengerésztisztnek Bécsben, I. Ferenc
József szárnysegédjeként rendszeresen alkalma nyílt
elkísérni az uralkodót különféle kulturális eseményekre:
operába, színházba és képzőművészeti kiállításokra. „Akad
bár, aki csodálkozik azon − írta Horthy az emlékirataiban
−, hogy művészeti vonatkozásokban véleményt
kockáztatok. De a tengerész szeme nem csak a távolságok
becslésére alkalmas. Egyébként kísérletképpen magam is
hozzányúltam az ecsethez s a palettához”. A következő
sorokból megtudjuk, hogy a bécsi múzsák rá is hatást
gyakoroltak, és kellemes időtöltésképpen Mayerhofer tanár
iskolájába iratkozott be, ahol alakrajzot és festészetet
tanult. „Ötödik vagy hatodik kísérletem után rajzom mégis
hasonlatosságot ért el, és végül is annyira sikerült, hogy én
is áttérhettem az ecsetre és a színekre, amiben a hölgyek
már járatosak voltak. Olyan kedvem és örömem telt új
foglalkozásomban, hogy gyorsan haladtam előre. [...] Mivel
táj, vad és ló festésére is nagy kedvet éreztem, [...] gyakran
másolgattam is a Művészettörténeti Múzeumban. Öt éven
át majdnem minden szabad délelőttömet festéssel
töltöttem”. Végül Horthy Ischlben egy amatőr piktorhoz
képest merész vállalkozásba kezdett: Ferenc Józsefről
szeretett volna arcképet festeni, ám az uralkodó tudta
nélkül. Ebéd alatt minden nap szemben ült vele, és
próbálta memorizálni arcának egy-egy részletét, hogy
aztán később szolgálati lakásán vászonra fesse azokat. Az
így születő alkotásra Horthy saját fő műveként tekintett,
amely ráadásul még Ferenc József tetszését is elnyerte.
Egészen véletlen, hogy pont a jelenlegi aukció előző tétele
egy 1910-es évekből származó, osztrák festő által készített
Ferenc József portré, mely azonban nem egyezik meg a
Horthy által készített arcképpel.
A sors fintora, hogy a kezdetben művészi ambíciókat
dédelgető, és a festői finomságokra olyannyira érzékeny
Horthyt később csak kevesen tudták vagy akarták „ebéd
közben”, hétköznapi pózokban megfesteni − portréin
egymást érik a tengerész egyenruhák, vállbojtok és
kitüntetések, csak valahogy az a bizonyos kenderesi
Horthy Miklós hiányzik, aki annak idején kedvtelésből
ecsetet ragadott, hogy példaképét, Ferenc József császárt
méltó módon megörökítse.
Pap Eszter

Horthy Miklós az általa festett Ferenc József portré előtt

372

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

373

374

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

375

213 Ferenczy Károly (1862-1917)
n

Esti fürdés (Fürdő ifjak), 1906
Bath in the Evening, 1908
110x94 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 103 225 EUR	
Becsérték: 45 000 000 - 75 000 000 Ft
Estimated price: 145 161 - 241 935 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A festményt Ferenczy Károly 1910 körül
ajándékozta unokatestvérének, dr. Fialka
Gusztávnak, akitől özvegye, később leánya (Fialka
Gabriella), majd unokája (Sárközy Szabolcs)
örökölte.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Ferenczy Károly emlékkiállítása. Műcsarnok, Budapest,
1922. január–február. (Kat. „40. Esti fürdés. Nagybánya,
1906. Dr. gavosdiai Fialka Gusztáv tulajdona”)
IRODALOM | bibliography
- Petrovics Elek: Ferenczy. Budapest, 1943.
- Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, 1979.
- Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjteményes kiállítása.
Katalógus. Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2011.
- Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjteményes kiállítása.
A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2017/5. Katalógus.
(2., javított kiadás) Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2017.

Ferenczy Károly: Festő és modell erdőben, 1904, magántulajdon
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A festő választása – Kép és keret

▲

Kevés olyan művészt találunk a magyar festészet történetében, aki
több gondot fordított volna képeinek keretezésére, mint Ferenczy
Károly. Szinte soha nem használta saját kora népszerű, kommersz
kereteit, inkább a korábbi évszázadok klasszikussá nemesedett
formái közül választott. Kedvencei közé tartoztak a 19. századi,
patinás aranyozású ökörszemes rámák, valamint a díszesebb,
barokk és rokokó mintákat követő keretek. Utóbbi mellett döntött a
most vizsgált festmény esetében is. Rendkívüli szerencse, hogy
mivel az Esti fürdés mindvégig a festő unokatestvére, dr. Fialka
Gusztáv és örökösei tulajdonában maradt, így a Ferenczy által
választott saját kerete is túlélte az elmúlt 110 esztendőt. Ennek
köszönhető, hogy a mű a mai napig csorbítatlanul közvetíti a
művész eredeti alkotói szándékát.

Előző oldalon (jobb oldalon)
Ferenczy Károly: Nyár, 1902, Magyar Nemzeti Galéria

A hiányzó láncszem
Az utoljára több mint 95 évvel ezelőtt, 1922 januárjában közönség elé
került, most először reprodukált Ferenczy-festmény, az Esti fürdés
megdöbbentően hosszú, közel száz esztendőn át tartó rejtőzködése
mindeddig megoldhatatlan feladat elé állította az életmű kutatóit. Annak
ellenére, hogy a festő fia, Ferenczy Valér már 1934-es monográfiájában említést tett a képről, sőt akkori tulajdonosának nevét is megadta,
az elkövetkező évtizedekben mégsem sikerült a festmény nyomára
bukkanni. Az általa összeállított életmű-katalógusban 164-es számmal
szerepelő alkotás érzékletes leírása arról tanúskodik, hogy a monográfia
szerzője személyesen ismerte a képet, míg a pontatlan, csupán emlékezetből megbecsült méret arra utal, hogy a könyv megírásakor nem volt módja
az adatok pontos rögzítésére. A mű azonosítása miatt érdemes teljes
egészében idézni Ferenczy Valér 1934-es szavait:
„Özv. Dr. Fialka Gusztávnénál
164. Fürdő ifjak. Elég nagy kép, lehet 76 x 90 (magas alak). A meztelen
fiatal emberek háttal állnak, az egyik az előtérben, a másik a középtávban.
Naplemente utáni, »meleg« esti reflex-világítás. Korábbi, mint a
Vörösváry vagy a Csáki dr. tulajdonában lévő, viszont későbbi, mint akár a
dr. Miklós Gyulától nemrég a Szépművészeti Múzeum részére megvásárolt
fürdő fiúk, akár az a másik, véleményem szerint legszebb, amelyen az egyik
fiú épp a vízből kapaszkodik fölfelé a parton. Ez utóbbi volt mint özv.
Grünwald Mórné tulajdona kiállítva az emlékkiállításon.”
Az idézett mondatokból kiderül, hogy Ferenczy Valér nem vállalkozott a
festmény pontos datálásra, csupán az említett, hasonló témájú művekkel
jelölte ki a keletkezés lehetséges időhatárait. A gyűjtők neveivel meghatározott, összesen négy kompozíció 1902-ben illetve 1912-ben készült, így a
festő-monográfus e két dátum közé helyezte az általa 164-es számon
nyilvántartott Fürdő ifjakat.
Ferenczy Károly teraszon,1910-es évek
(Ferenczy Család Művészeti Alapítvány, Budapest)

380

Kieselbach galéria

Kilátás a Szent István-toronyból

Szerencsére a kép 1934-es tulajdonosának, illetve egykori férjének neve
felbukkan Ferenczy Károly 12 évvel korábbi emlékkiállításának katalógusában is:
a Műcsarnokban 40-es számon, Esti fürdés címen bemutatott festményt Dr.
gavosdiai Fialka Gusztáv kölcsönözte a tárlatra. Az 1922 januárjában Petrovics Elek
által rendezett kiállítás szokatlan pontossággal adatolt katalógusában a mű megszületésének dátumát is közölték. A szerzők állítása szerint a kép 1906-ban készült Nagybányán. A források alapos tanulmányozása további pontosítást tesz lehetővé: a közelmúltban
példamutató alapossággal publikált Ferenczy-levelezésben ugyanis találunk egy apró
megjegyzést, amely minden bizonnyal erra a képre vonatkozik. A Réti Istvánnak 1906.
június 20-án Nagybányáról küldött üzenet többek között arról tudósít, hogy Ferenczy
éppen egy „fürdő képen” dolgozik. Mivel ebből az esztendőből ezen kívül egyetlen ilyen
témájú festményt sem ismerünk, így joggal azonosíthatjuk a most vizsgált alkotással.
Felmerül a kérdés, ha 1934-től a kutatók rendelkezésére álltak a fenti adatok, miképpen
lehetséges, hogy a most vizsgált festmény mégsem szerepel Genthon István monográfiájában, sőt a Magyar Nemzeti Galéria 2011-es kiállítása kapcsán összeállított és 2017-ben
újabb adatokkal frissített életmű-katalógusából is kimaradt. A válasz egyszerű: a gondosan
rejtegetett, mindeddig mindenki elől elzárt festmény helyére „beépült” egy kevésbé

jelentős, jóval kisebb méretű, viszont már több mint 70 éve ismert és reprodukált mű,
amely „magához vonzotta” a felsorolt, de valójában nem rá vonatkozó adatokat is. Ez a
széles gesztusokkal festett vázlat valójában a most vizsgált kompozíció kisebb méretű,
előkészítő tanulmányának tekinthető: a képkivágat, a táji környezet és a két figura
beállítása azonos, csupán a fényviszonyok és a kidolgozás, az ecsetjárás minősége tér el
gyökeresen. Genthon István és a nyomában járok ezt a vázlatot azonosították tévesen a
Ferenczy Valér monográfiájában Fürdő ifjak címen említett, s az 1922-es emlékkiállításon
Esti fürdésként kiállított alkotással. Döntésük logikus és érthető volt, hiszen nem ismerték
az igazi, befejezett kép lelőhelyét, amely – meglepő módon – egyetlen pillanatra sem
hagyta el az eredeti tulajdonos, Fialka Gusztáv és örököseinek otthonát.
„tömény művészet”
Ferenczy Károly 1896-ban, alapítóként érkezett Nagybányára, ahol a magyar
plein air festészet legszebb műveit alkotta meg a századforduló éveiben. Bár a
hagyományok tisztelőjeként mindig a természeti látványból indult ki, mégis életművének
értékelésekor időről-időre felvetődik az a látszólagos ellentmondás, amely naturalista

Kieselbach galéria

381

kérdésekkel szembesítse. A lebukó nap fényének meleg reflexei, az ábrázolt formák
sejtelmes derengése, a poétikus hangulat Ferenczy olyan, felkavaró szépségű remekműveit
idézi, mint a Háromkirályok és Esthangulat lovakkal.
A Fürdőzők-ciklus
Ferenczy életművében kitüntetett helyet foglal el az 1902-ben elkezdett, fürdőzőket
ábrázoló sorozat. Az esztendő forró nagybányai nyarán született a Magyar Nemzeti Galéria
Nyári reggel című képe és a magántulajdonban őrzött, felejthetetlen szépségű Fürdőző
fiúk, míg 1904 őszén készült el a Fürdés előtt két változata, amely egykor a Kohner-, illetve
a Lukács-gyűjtemény dísze volt. 1912-ben összesen öt, egyaránt Est címen ismert
kompozíción – három egyenértékű, készre festett képen és két vázlaton – tűnik fel az esti
napsütésben, a víz partján álló három meztelen fiatal férfi. A most felbukkant festmény
kapcsolatot teremt az 1902-es ragyogó plein air képek és a már jóval stilizáltabban festett,
a foltok dekoratív, szinte zenei ritmusára építő, 1912-es kompozíciók között. Olyan kép,
amelyre tökéletesen illenek Ferenczy találó szavai: „a hangulata oly erős, hogy az
már érzés számba megy”.
Munkácsi Márton: Három fiú a Tanganyika-tó partján, 1930
felfogása, impresszionisztikus festői stílusa és szinte szakrális jellegű természetlátása között
feszült. Tagadhatatlan, hogy képei mindig többet adnak egyszerű tájélménynél: a
természet látványa nála sokszor költői tartalommal és időtlen hangulattal
telítődik, miközben a művészi munka alázata, az elhivatottság, az alkotó ember elegáns
komolysága sugárzik belőlük. Egyik legihletettebb méltatója, a Szépművészeti Múzeum
legendás igazgatója, Petrovics Elek így jellemezte életművét: „Amit adott, nagyon is
előkelő, igazi tömény-művészet volt. (...) Nála az élet mindennapi jelenségei is
ünnepi alakot öltöttek, súlyra, komolyságra tettek szert. A természetnek az a
képe, melyet ő festett, sokkal nemesebb volt, mint azok az »eszményítő« célzatú
ábrázolások, amelyek köznapi lélektől származnak és ezért menthetetlenül közönségesek.” A
most vizsgált festmény tökéletes illusztrációja Petrovics idézett szavainak: a köznapi életből
merített, kifejezetten profán téma Ferenczy interpretálásában pillanatnyi vizuális
élmény helyett időtlen, leszűrt és érzéssel telített látvánnyá nemesedik. A kép
mélyzöld alapszövetében felvillanó, ezernyi reflexel borított testek beállítása, a
foltok és mozdulatok lágy ritmusa és fennkölt szépsége, az esti félhomályba
burkolt víztükör finom hullámzása mind abba az irányba hat, hogy a nézőt a
látvány puszta befogadásán túllépve alapvető, a fizikai valóságon túlra mutató

Paul Cézanne: Fürdőzők, 1890–91, Ermitázs, Szentpétervár
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Fürdés, nyár, Nagybánya
Nagybányán és környékén a hűs patakokban való fürdőzés volt a legkedveltebb
nyári időtöltés. A helyi lapok korabeli tudósításai, a közerkölcsért aggódó olvasói levelek,
sőt a rendőrkapitány sorozatos tiltó rendelkezései is bizonyítják, hogy a meztelen
strandolás mindennapos szórakozás volt az ifjúság körében. A Nagybánya és vidéke című
hetilap így írt erről 1913. október 26-i számában: „A fürdés viszonyai is alá vannak vetve az
idő és szokás változásainak, míg most könnyen berendezhető a vízvezeték bekapcsolásával
az otthoni fürdő, addig a múltban az csak a szabadban volt élvezhető, de amint az idő
engedte, élvezte is ezt különösen a fiatal generáció.” A cikk szerzője a kedvelt fürdőhelyeket
is felsorolta, köztük a Plisza-, vagy más néven Ravasz-patakot is említve, amely Ferenczy
ilyen témájú képeinek is rendre táji kulisszaként szolgált. Az 1894-es kiadású Nagybánya és
környéke című útikönyv így ír róla: „A Ravaszpatak (Plisza, vagy árok) a Fernezelytől
nyugatra fakadó erek gyűjtője. Mindenütt a hegyek lábánál rohanva, a Szt. János,
Fokhagymás, Veresvíz és Borpatak vizeivel növeli még hátralevő rövid útjára a Zazart. Ez a
kis Ravaszpatak Nagybánya leghasznosabb ere, mondhatni életvize.” Tersánszky Józsi Jenő
önéletrajzi ihletésű kötetében, A félbolondban is feltűnik a Plisza patak, mint a fiatal író
legkedveltebb nagybányai fürdőhelye.

Esti fürdés/ Fürdőző fiúk (vázlat)/ Fürdő ifjak,
1902 MNG

A modern akt
A most bemutatott festmény, de Ferenczy többi említett, hasonló témájú műve is látszólag
mentes minden tartalmi, epikus jellegű utalástól, az aktos kompozícióknál gyakran
felbukkanó mitológiai vagy biblikus felhangtól, sőt az érzéki, erotikus értelmezés is
tökéletesen háttérbe szorul rajtuk. A témaválasztás azonban elkerülhetetlenül megszabja az
értelmezés kereteit. A természeti környezetben megjelenő ruhátlan emberi test, a
fürdés aktusa különösen kedvelt festői téma volt a századforduló éveiben. Az újat
kereső művészek a közvetlen elődök elleni lázadás képi eszközeként fordultak ehhez a
motívumhoz, hiszen e látvány ellenmond a mindennapi élet tapasztalatainak, egyben
élesen szemben áll az impresszionisták azon doktrínájával, hogy a festő célja ne legyen
több a környező valóság puszta ábrázolásánál. A természeti környezetben feltűnő
csupasz emberi test tehát éppen szokatlan, sőt meghökkentő volta miatt vált a
19. és 20. század fordulóján az egyik legfontosabb, leginspirálóbb művészi
témává. Nem véletlen, hogy a modern festészet megszületését is két, 1907-ben
elkészült akt-kompozícióval szokták jelölni: Matisse Kék akt és Picasso Avignoni
kisasszonyok című művei az impresszionizmust követő, megújuló művészet
ikonikus alkotásai.
Ferenczy „természetimádó” festői alkatától idegen volt az avantgárd művészek
teoretikus hozzáállása. Elsősorban a fénytől ragyogó látvány maximális művészi kiaknázása,
a vizuális erő, a Réti által említett „szemöröm” fokozása sarkalta. Annyi azonban bizonyos,
hogy fürdőzőket ábrázoló képeivel belépett egy hosszú, inspiráló tradícióba, amelynek
éppen úgy fontos eleme volt a görög vázafestészet, az antikvitás ihlette reneszánsz vagy
éppen Hans von Marées és Cézanne hasonló témájú kompozíciói.
Árkádia Nagybányán
Ha távol is állt Ferenczytől a tudatos tartalmi utalások használata, a tiszta festészet
szimbólumokkal való terhelése, a most bemutatott kép mégis elindítja a nézőt egy sajátos
értelmezés irányába. Ember és természet mesterkéletlen, civilizációs gátaktól
mentes összhangja, a létezés totalitása, az eltűnt aranykor távoli igézete jelenik
meg a képen. A meztelenség ábrázolása Ferenczy kompozícióján leginkább ezt szolgálja:
azt az élményt idézi fel, amit valamennyiünk átélt már, az eggyé válást, a természetben
való feloldódást, az emberi érzékekre zúduló ingerek mámorító gazdagságát. Az esti nap
lágy melegsége, hűs habok, szél, suhogó lombok – a pillanat varázslata az, ami a nézőt
menthetetlenül magával ragadja. A hullámzó, enyhet adó patak az emberiség romlatlan
aranykorát idéző, bukolikus természeti „színpad” szinte kötelező tartozékaként jelenik meg:

Tihanyi Lajos: Fürdőzők, 1907, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Ferenczy Károly: Fürdés előtt, 1904, lappang

az élet forrása, az örökké haladó, de soha el nem múló idő szimbóluma. A meztelen
emberi test Ferenczy képén nem az aktivizmus robbanó energiájára, a világmozgató új
ember ideálképére utal, sokkal inkább a létezés egykor volt egységének megidézése:
gyermekkori emlékeket szabadít fel a nézőben, a gondtalan együttlét, a derűs létezés
mindennapi csodáját, az élet önfeledt ünneplését sugározza.
A közel egy évszázados lappangás után most felbukkant festmény kiállítása és
aukcióra kerülése kivételes pillanat a magyar műkerskedelem utolsó két
évtizedében. Ilyen rangú, művészi kvalitású, még reprodukcióról sem ismert
alkotás előkerülése ma már valóságos csoda számba megy: igazi ünnep a
művészettörténészek és a gyűjtők számára egyaránt. Ferenczy Károly képe olyan
remekmű, amely alkotóját és a nagybányai festészet egészét méltó képpen
reprezentálhatja bármely magán- vagy közgyűjteményben.
Molnos Péter

Georges-Pierre Seurat: Fürdőzők Asnières-nél, 1884, National Gallery, London
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Lapok Fialka Olga (1848-1930) festőnő, Ferenczy Károly feleségének vázlatkönyvéből, mely a most aukcióra
bocsátott festménnyel együtt maradt fenn a család tulajdonában
384
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Ferenczy Károly: Háromkirályok, 1898, Magyar Nemzeti Galéria
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Ferenczy Károly: Esthangulat lovakkal, 1899, Magyar Nemzeti Galéria
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214 kohán györgy (1910-1966)

215 Nagy István (1873-1937)

Műteremben
In the Studio

Erdélyi favágó, 1920
Wood Cutter from Transsylvania, 1920

90x78 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kohán

100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István 1920

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 774 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 4 516 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 742 - 12 258 EUR	

n

n

Kohán György: Asszony
kályha mellett, 1940 körül,
Erkel Múzeum, Gyula
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216 Lehel Mária (1889-1973)
n

Nagymama unokájával, 1911 körül
Grandmother with Child, c. 1911
74x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 322 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 354 EUR	

Lehel Mária fiatalon

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1911, Nyolcak második kiállítása, Nemzeti Szalon
- 2008, Hölgyek palettával. Magyar nőfestészet
1895–1950. Saphier Dezső gyűjteménye,
Magyar Nemzeti Múzeum
- 2010, A Nyolcak, Janus Pannonius Múzeum
Modern Magyar Képtár, Pécs
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Hölgyek palettával. Magyar nőfestészet 1895–1950.
Saphier Dezső gyűjteménye a Magyar Nemzeti
Múzeumban, 2008, 95. kép
- A Nyolcak. Szerk.: Markója Csilla – Bardoly István,
Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár,
Pécs, 2010, K231
IRODALOM | bibliography
- Butyka Eszter: Lehel Mária. In.: A Nyolcak.
Szerk.: Markója Csilla – Bardoly István, Janus Pannonius
Múzeum Modern Magyar Képtár, Pécs, 2010, 478–481.

Nyolc + öt

Modernek között

A nagyszabású sikerkiállításoknak és a médiaérdeklődésnek
hála, ma már a múzeumjárók fejből fel tudják sorolni a
Nyolcak tagjait: Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel
Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór
Bertalan és Tihanyi Lajos. Amilyen fontos volt a csoport a
modern magyar festészet történetében, olyannyira nem
egyértelmű a tagok teljes listája. Nemcsak az ismert nyolc
alkotó szerepelt különböző hangsúlyokkal, de a festők
férfiklubjához időről-időre csatlakoztak további kiállítók,
szobrászok és női művészek. A nagy 2010-es pécsi
Nyolcak-kiállítás igazságot szolgáltatott az
„elfeledettek” számára: a jól ismert nyolc alaptag mellett
az öt vendégművész is szerepelt, köztük Lehel Mária, aki
a csoport másik tárlatjára „ugrott be”. (A katalógusban
utólag bepecsételve szerepelt a neve.)

Csak azért nem az első magyar művésznők között tartjuk
számon, mert családjával 1924-ben Párizsba költözött,
ahol az École de Paris és az art deco esztétikája
kerítette hatalmába, majd évtizedekig Olaszországban
élt. Korábbi tanulmányai Nagybányához kötötték.
1906-től kezdve rendszeresen látogatta a szabadiskolát, jó
pár mester korrigált neki (Ferenczy Károlytól Kernstok
Károlyig), de nem sokáig. Ahogy művészeti író férje,
Lehel Ferenc megjegyezte: „túlsok iskolába túlkeveset
járt”. Férje révén viszont bekerült a legmodernebb
művészeti társaságokba, első kézből ismerve meg a friss
avantgárd törekvéseket. A most kalapács alá kerülő
festményen is átüt az erősen modellált, plasztikus,
sematizált formákkal dolgozó primitivista expresszív
stílus. A szoborszerű klasszikus tömböket körbeíró
avantgárd rajzosság Pór Bertalan és Uitz Béla korabeli
műveit idézi.

A Nyolcak második kiállításán
A most vizsgált Nagymama unokájával című
festmény szerepelt a Nyolcak nagy pécsi kiállításán,
mivel feltehetőleg látható volt a csoport második
bemutatóján, amelyre a Nemzeti Szalonban került sor
1911 áprilisában. A fiatal – és a fennmaradt fotók
alapján feltűnően csinos – festőnőnek pár évvel
korábban született első gyermeke, így nem meglepő, hogy
a több nemzedéket bemutató kompozícióján sokkal
személyesebb hangot üt meg, mint ahogy a művészettörténet hasonló képein megszokhattuk. A rojtos szélű
kendőben üldögélő nagymama „orra alá” a narancssárga
kislabdát nyújtó szőke hajú kislány feltűnően hasonlít
másik ismert korabeli képének, a Gyermek labdával (1911,
magángyűjtemény) című festménynek a főszereplőjére.
Mindkettő kép látható volt a Nyolcak második tárlatán, és
– gyaníthatjuk – mindkettő kislányát ábrázolja, a későbbi
sikeres divattervezőt, Hamza Lehel Máriát.

Az új stílus
Lehel Mária kiforrott stílusát maga jellemezte így
1912-ben a Pesti Napló hasábjain: „Ez a stílus minden
tárgyat más színűre fest, és egy tárgynak lehetőleg csak
egy színt ad. A körvonalak nem olvadnak össze, hanem
élesen elválnak a szomszédtól. A körvonalaknak ez a
fontos szerepe a festészetben a mesét újra előtérbe
helyezte. Figurális kompozíciók foglalják újra el a tájképek
helyét. Sőt a mese annyira tolakodóvá válik, hogy – mint
máskor is megtörtént – szimbolikus mozdulatokat mozdít
el.” Ez az neo-primitivista hang egész ritka a magyar
művészet történetében, Lehel archaikus modernségét az
orosz Larionov és Chagall festészetével rokonítjuk.

A Nyolcak kiállítási katalógusa
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217 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Dél-francia táj narancsfával, Cagnes, 1936-37
Landscape in South-France with Orange Tree,
Cagnes, 1936-37
65x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR	
Becsérték: 17 000 000 - 22 000 000 Ft
Estimated price: 54 839 - 70 968 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Pierre Lévy gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Czóbel Béla [1883-1976] Kossuth-díjas festőművész
kiállítása. Műcsarnok 1971. április 3. – április 25.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Czóbel Béla [1883-1976] Kossuth-díjas festőművész
kiállítása. Műcsarnok 1971. április 3. – április 25.
Kiállítási katalógus.
- Czóbel, egy francia magyar. Szerk.: Barki Gergely – dr.
Basics Beatrix – dr. Bodonyi Emőke, Ferenczy Múzeum,
Szentendre, 2014, 263. kép
IRODALOM | bibliography
- Kállai Ernő: Czóbel Béla. Budapest, 1934.
- Kállai Ernő: Czóbel Béla művészete.
In.: Magyar Művészet, 1937, 265–272.
- Czóbel, egy francia magyar. Szerk.: Barki Gergely – dr.
Basics Beatrix – dr. Bodonyi Emőke, Ferenczy Múzeum,
Szentendre, 2014.
Az érett Czóbel
Czóbel Béla stílusa a 20-as évek folyamán megszabadult minden korábbi gátlástól és megtalálta egyéni
formanyelvét. 1925-től Berlin után ismét Párizsba
költözött, a régi-új környezet, s persze a pezsgő francia
művészeti élet közelsége piktúrájában is felszabadulást
hozott. Kállai Ernő, a 20. századi magyar művészettörténet egyik legnagyobb alakja, Czóbel első monográfusa egy
1937-es cikkében így írt erről a változásról, a francia
kultúra termékenyítő erejéről: „Természetes, hogy
kimagasló képességű festővel van dolgunk Czóbel
esetében. Képzeletének alakító ereje sűrűbb, teljesebb,
mint bármelyik modern festőnké. De így kiteljesedni csak
szellemileg nagy térfogatú és szabad kultúrában lehet.”
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A francia Riviérán
A művészet fővárosa mellett azonban Czóbelnek
szüksége volt a nyugodt, befelé forduló munkához illő
intimebb helyszínekre is. Időről időre elhagyta Párizst, s a
melegebb évszakokban csendesebb, festőibb vidékeken
keresett ihlető helyeket. Számos alkalommal telepedett le
egy-egy nyári hónap erejéig a dél-francia tengerpart
közelében, élvezve a mediterrán éghajlat és a tenger
közelségének testet-lelket kényeztető tulajdonságait. A
most bemutatott alkotás is minden bizonnyal egy ilyen
utazás emlékét idézi fel, az előtér narancsfája és a
háttér tengerkékje is erre a helyszínre utal.
Cagnes sur Mer festői
„Ahhoz, hogy képeimet megfesthessem, szükségem van
arra, hogy napokig kitartson ugyanaz a tudatállapot, és
ezt sehol más környezetben nem találom meg, mint a Côte
d’Azuron” – mondta Henri Matisse 1917-ben, mikor
beköltözött a nizzai Hotel Reginába. Ezzel nem volt
egyedül, a modern francia festészet számos mestere
kereste fel ihletért a Riviérát, eltelve a tiszta tengeri
levegő, a sziporkázó napsütés és a mediterrán életritmus
varázsától. A festők egyik nagy kedvence Cagnes sur Mer
volt, a bűbájos tengerparti kisváros Nizza közvetlen
szomszédságában, a francia Riviérán. Ebbe a mediterrán
fényekben fürdő, csendes városkába vonult vissza az öreg
Renoir 1907 és 1919 között, de az 1920-as években több
külföldi művésznek is otthont adott. A magyarok közül
Czóbel, Basch Andor és Vass Elemér járt itt, de a
francia művészeti élet olyan kiválóságai is gyakran
festegettek Cagnes-ban, mint a fauve legenda, André
Derain vagy az École de Paris egyik leghíresebb
képviselője, Chaim Soutine.
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218 Szabó Vladimir (1905-1991)
n

Halászfalu (Olasz fantáziaváros), 1934
Italian Fantasy Town, 1934
199x154 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: SZV
A kép hátoldalán autográf felirat: „Lugosi Szabó
Halászfalu”; a Nemzeti Szalon sérült kiállítási cédulája
(rajta felirattöredék: „Lugosi Szabó Vlad... Nagymező
u. 20. Olasz fantázia vá...”; cédula 12-es számmal;
valamint azonosíthatatlan kiállítási cédula töredéke.
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 77 419 EUR	
Becsérték: 30 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 96 774 - 161 290 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Csáki-Maronyák József gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 82. csoportkiállítás. Nemzeti Szalon, Budapest,
1934. december 22. – 1935. január 2.
(Kat. „84. Olasz-fantáziaváros””)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Nemzeti Magazin, 1934. december 30.

Nemzeti Magazin
1934. december 30.

Aba-Novák Vilmos: Térzene, 1929, Magyar Nemzeti Galéria
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Frans Snyders: Halpiac, 1618 Ermitázs, Szentpétervár

A Főiskolát már 1924-ben elkezdő, Csók István, Rudnay
Gyula és Vaszary János keze alatt tanuló Szabó Vladimir
a húszas évek második felében egy időre felhagyott
művészeti tanulmányaival és az orvosi egyetemre
iratkozott be. Szerencsére hamar visszatalált a festészethez, sőt 1931-től 1934-ig állami, illetve fővárosi
ösztöndíjjal a római Magyar Akadémián tanulhatott.
Itt készült festményeit először 1934 decemberében
a Nemzeti Szalon csoportkiállításán mutatta be a
budapesti közönségnek. Olyan különleges stílusú,
szokatlanul nagy méretű és mellbevágó vizuális erejű
alkotások kerültek ekkor a tárlat nézői elé, mint az
expresszív hangütésével mindenkit megdöbbentő
Istentől elhagyott táj, a Pásztorok imádása, az Öreg
halász és a most bemutatott remekmű, az Olasz
fantáziaváros.
A Nemzeti Szalon egykori tárlatának leggazdagabb
kompozíciója sok tekintetben Aba-Novák Vilmos és

Szabó Vladimir: Pásztorok imádása, 1935, magántulajdon
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Manarola, a Cinque Terre egyik városának látképe

Patkó Károly néhány évvel korábbi, itáliai témájú
alkotásaival rokon, de azoknál sokkal részletezőbb,
rajzosabb, közelebb áll ahhoz az alapvetően grafikus
jellegű, aprólékos képalakításhoz, amely Vadász Endre
korabeli munkáira jellemző. A tagadhatatlan különbségek
ellenére az Olasz fantáziaváros ezer szállal kötődik
Aba-Novák 1930 körüli festményeihez: a festék alól
átragyogó fehér kréta-alap domináns jelenléte, a
visszatörlésekkel „fellazított”, levegős faktúra, a vékony
ecsettel felvitt tűéles berajzolások éppen úgy a rokon
vonások közé tartoznak, mint a brutális valóságlátás, a
csúf iránti művészi vonzalom, a groteszk felmagasztalása
és a mindent elsöprő, szinte túlcsorduló mesélőkedv. A
halárus asszony mintha Aba-Novák Mérges Giovanni-ja
mellől lépett volna le a vászonról, és az sem lehet véletlen,
hogy a kép középterében, a kő mellvédnek támaszkodó két
robosztus női figura szinte tökéletes mása annak a
párosnak, amely a római iskola vezéralakjának híres

Térzene című képén azonos pózban, de másik szögből
láttatva feltűnik. Könnyen elképzelhető, hogy ez a képi
idézet tudatos tiszteletadás az idősebb kolléga
munkássága előtt.
Szabó Vladimir festményével szó szerint nem lehet
betelni: a néző szeme egyik szereplőről a másikra téved,
miközben nem győzi befogadni az elé tálalt, kimeríthetetlennek tűnő vizuális muníciót. Páratlan megfigyelő és karakterizáló képesség, a festői folyamatban
való áhítatos elmerülés, briliáns manuális képesség
ölt testet minden egyes részleten, akár a jobb alsó
sarokban feltűnő macskák mozdulatait, akár a háttéri táj
építészeti részleteit vesszük sorra.
Szabó Vladimir látszólag naiv, felsoroló jellegű, a kép
minden egyes részletét azonos súllyal, egyenlő részletességgel megfestő piktúrája ihlető forrásait tekintve
valójában szokatlanul intellektuális és összetett. Éppen
úgy tetten érhetők rajta a korabeli olasz idegenforgalmi

Szabó Vladimir: Istentől elhagyott táj, 1933, magántulajdon

plakátok kompozíciós megoldásai, a családi amatőrfotók
didaktikus, erőltetett beállításai, mint a 17. századi
németalföldi festészettől a neue sachlickeit-ig ívelő
hiperrealista ábrázolásmód, az állhatatos szemmel
megfigyelt és rendkívüli mesterségbeli tudással
kivitelezett művészet eszményítése. Nem véletlen, hogy
a kép előterében a piaci halárus egzotikus árukészlete
akkora súllyal szerepel: Szabó Vladimir ezzel a gesztussal
abba a rendkívül gazdag hagyományba illeszkedik,
amelybe Frans Snyders-től Courbet-n, Manet-n és Van
Gogh-on át oly sok kiemelkedő művész remekművek során
keresztül aknázta ki a téma széleskörű szimbolikus és
tisztán festői lehetőségeit.
Szabó Vladimir monumentális méretű festménye az
utóbbi évek egyik legizgalmasabb művészettörténeti
felfedezése: az Olasz fantáziaváros váratlan felbukkanása
látványos bizonyítéka annak, hogy még mindig remekművek sora rejtőzik az ismeretlenség homályában.
Ráadásul akadnak olyan alkotók, akik mindeddig csupán
azért nem tudták elfoglalni megérdemelt helyüket a 20.
századi magyar festészet első vonalában, mert életművük
legerősebb darabjai elpusztultak vagy elvesztek, így több
mint fél évszázada nem kerülhettek közönség elé. Szabó
Vladimir is ezek közé a művészek közé tartozik: bár 1945
utáni munkássága jól ismert, a harmincas években készült,
egykori hírnevét megalapozó képeinek zöme megsemmisült vagy lappang. A korabeli híradásokban, elfogódott
hangú kritikákban emlegetett nagy méretű festményei
közül csupán hármat ismertünk, amelyek mellé – méltó
társként – most az Olasz fantáziaváros is megérkezett.
Molnos Péter

Szabó Vladimir: Halász, 1932-1934 között, magántulajdon
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219 Gömöri Holstein imre (1902-1969)
n

Sikátorban (A műveltség jutalma), 1937 körül
In the Mews (Reward of the Education), c. 1937
70 x 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Gömöri
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 194 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 17 741 - 27 419 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gömöry Imre gyűjteményes kiállítása.
Fészek Művészklub, Budapest, 1938
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Pesti Napló Képes Melléklete, 1938. április 3.

Gömöri Imre levele ismeretlen címzetnek
Budapestre, 1965. február 3.

Gömöry Imre nevét ma még alig ismerik. Ennek legfőbb
oka az, hogy 1938-as Fészek klubbeli tárlatáig csupán
karikatúrákkal és plakátokkal jelentkezett, majd a kiállítás
után egy évvel Franciaországba utazott és végleg
letelepedett. Bár özvegye által a Magyar Nemzeti
Galériának adományozott műveiből 1980-ban a múzeum
kiállítást rendezett, de az ott bemutatott késői alkotások
nem keltettek napjainkig ható feltűnést.
Tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán és
Rippl-Rónai József mellett végezte, majd hosszabb időt
töltött újságrajzolóként Berlinben, ahol a neves Ullstein
és Scherl vállalatok egyik legjobban foglalkoztatott
karikaturistája volt. Hazatérése után szinte valamennyi
népszerű lapban megjelentek a rajzai, míg plakátjai
gyakran tűntek fel a pesti utcákon, miközben
diszlettervezőként is hamar hírnevet szerzett
magának. 1938-ban rendezte első, s Magyarországon
egyetlen kiállítását a Fészek Művészklubban. A Pesti
Napó Képes Mellékletének 1938. április 3-i számában
megjelent reprodukció tanúsága szerint a most
bemutatott alkotás is itt tűnt fel először a nyilvánosság
előtt. A képen a gondosan kimunkált kompozíció és a
virtuóz festői megformálás mellett elsősorban a
mozdulatok és gesztusok – a karikatúrák könnyedségét és
spontaneitását idéző – kifejezőereje dominál. A groteszk
festői megjelenítési mód jól illeszkedik az ábrázolt jelenet
egyszerre feslett és mulatságos szereplőihez. A hangsúlyos
figurativitás, a választott téma és az anekdotizáló
látásmód a német neue sachlichkeit megoldásait idézi,
annak kíméletlen, sokszor brutális felhangjait lecsendesítve és megszelidítve.
A festménnyel kapcsolatos érdekes dokumentumot
őriz egy budapesti magángyűjtemény. A Gömöri Imre
által Franciaországból egy budapesti ismerősének küldött,
1965. február 3-án írt levél arról tanúskodik, hogy az akkor
már közel három évtizede idegenben élő festő jól
emlékezett a most bemutatott festményre és készülő
egyéni tárlatára meg is szerette volna vásárolni: “… mint
írtam, egy kiállításomra készülök, melynek egyik része
retrospective, vagyis szükségem van régebbi képeimre.
Ezért gondolok arra, amiről Te beszéltél nekem: az egyik
pesti kirakatban felfedeztél egy régi képemet. Egy
fiatalember, könyvvel a hóna alatt, folytatja útját, nem
figyelve egy hölgy hivogatására. Ez a hölgy valaha jó
családból származott, de önhibáján kívül rossz útra tért.
Ha jól emlékszem, a járda mellé még egy kis fekete
macskát is sikerült odafestenem.
Meg tudnád-e számomra olcsón szerezni ezt a képet?
A pénzt azonnal küldeném ahová akarod.” Ma már tudjuk,
hogy a festő vágya végül nem vált valóra, a kép itthon
maradt és a levél megírás után több mint ötven évvel
most ismét megvásárolható.
Molnos Péter

Pesti Napló Képes Melléklete, 1938. április 3
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220 Duray Tibor (1912-1988)
n

Család, 1935
Family, 1935
149x105 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Duray T 935
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 14 516 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 38 709 EUR
Életműkatalógus-szám: 14/1935 (Molnos, 2013)
KIÁLLÍTVA | exhibited
- XI. Tavaszi Szalon. Nemzeti Szalon, Budapest,
1935. április 25. – május 3. (Kat. 34. Család 800 pengő)
- Duray Tibor kiállítása. Ernst Múzeum,
1962. február (Kat. 2. Család)
- Duray Tibor emlékkiállítása. Városi Galéria, Pápa,
1989. május 18. – július 23.
- “Emberi, túlságosan is emberi” – Duray Tibor művei.
REÖK, Szeged, 2017. január 28. – március 19.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Magyar Művészet, 1936/6. 183.
- Molnos Péter: Duray Tibor. Budapest, 2013. 144, 327.
- Molnos, Péter: Tibor Duray. Budapest, 2013. 144.

Duray Tibor (fent), Aba-Novák Vilmos
és Oelmacher Anna a milánói Triennáléra
festett panno előtt

Duray Tibor: Csirkés asszony, 1935,
magántulajdon
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Duray Tibor egész pályáján a most bemutatott
kompozíció megfestésének éve, 1935 volt talán a
legfontosabb, művészi szempontból legtermékenyebb esztendő. Ugyan februártól októberig kötelező
katonai szolgálatát töltötte Szentendrén, de hazatérve
döbbenetes tempóban kezdett dolgozni. A hosszú keresés
után megtalált témakör, az 1934-es Derkovits-kiállítás
inspiráló képei és az egyre biztosabbá váló manuális
képességek megalapozták egy új korszak lendületes
nyitányát. Önéletrajzában maga is kiemeli pályájának ezt a
periódusát: „Rövid, bizonytalan keresés után az addig
visszafogott energiák felszabadultak bennem, s
tanulmányok helyett képeket kezdtem festeni.”
A munka – saját műterem hiányában, de nem kevésbé a
barátok inspiráló közelségének igénye miatt – továbbra is
a szeretve tisztelt mester, Aba-Novák Vilmos szabadiskolájában folyt, de már egy „saját”, spanyolfallal elkerített
sarokban. A többiekkel ellentétben nem a megszokott
fej- és akttanulmányokat készítette, hanem önálló, nagy
kompozíciók létrehozásába fogott. Mestere jól érezte,
hogy a fiatal festő sorsdöntő időszak előtt áll. Fél évvel
korábban, március végén, New York-i útjáról levelet írt az
akkor még katonaidejét töltő tanítványnak, amelynek
szavai évtizedekig útravalóul szolgáltak Duray számára:
„A küzdelmes évek majd csak most jönnek. Most
következik az Ön szempontjából az az idő, amikor az
ember, a festő önmagát invesztálja munkájába és szüli
meg magát újra! Tisztán látni, jól kalkulálni és hinni a
munkájában!”
A közönség 1936 áprilisának végén, a XI. Tavaszi
Szalon tárlatán ismerkedhetett meg az új szellemű
festményekkel. Duray szokatlanul sok, mintegy fél tucat
művét válogatták be a tárlat anyagába, köztük a most
bemutatott Család című kompozíciót. A magyar
viszonyokat ismerve meglepő szerencse, hogy a hat
festményből négy lelőhelyét ismerjük, s ezen kívül egy
korabeli fénykép is rendelkezésünkre áll, amely a még
lappangó, Tűzhely körűl című képet ábrázolja. Mindezek
alapján pontosan számba vehetjük az új korszak sajátos
stiláris vonásait.
Az átalakulás már a témaválasztás terén is tetten érhető: a
korábbi művészi termés csapongó változatossága helyett
most szigorú tematikus egyöntetűséget tapasztalunk. Nem
csupán a Tavaszi Szalonon bemutatott hat alkotás, de az

1936-os év első felének valamennyi festménye műfaját
tekintve életkép, szereplői a nagyvárosi lét szegénységgel
átitatott közegéből, az „alul lévők” világából kerülnek ki.
Derkovits letagadhatatlan hatása azonban nem csupán az
elesettekkel, a nincstelenekkel való művészi szolidaritásban, a tárgykör programszerű felemelésében nyilvánul
meg: sokkal fontosabbak a tisztán festészeti kapcsolódási
pontok, amelyek maradéktalan érvényesítésével Duray –
példaképéhez hasonlóan – sikerrel menekült meg a
politikai agitáció fullasztó unalmától és a „szociális
festészet” hatásvadász érzelmi kliséitől.
A barnák és zöldek által dominált, a szürke felé tompított,
néhol szinte gyöngyházfényben derengő, alapvetően
fanyar kolorit éppen úgy az érett Derkovits – kétségkívül
bernáthi tanulságokon is alapuló - munkáira vezethető
vissza, mint a felület pöttyözéssel, vonalkázással való
tagolása és a kép minden porcikáján érezhető, a
szerkesztést és a formaalakítást egyaránt átható, szigorú
tektonika. Az 1934-es emlékkiállítás tanulságai érezhetők
abban is, ahogy Duray kihasználja az egymásba vágó
képelemek térképző erejét és a motívumok látszólag
véletlenszerű ütköztetésében rejlő formai és
asszociációs izgalmakat. A tárgyak és szereplők
halmozása, precíz összeszövése és a térképzés
leleményessége már-már túlmutat a nagy példaképen. A Család lenyűgöző gazdagsággal csillogtatja
ezeket az erényeket és fejleszti tovább Derkovits
inspiráló festői hagyatékát. A jól kiválasztott
nézőpont, a képelemek zsúfoltsása, a mindent csak
töredékeiben látni engedő átvágások, a letapogatható
valóságot drasztikusan „átszervező” fények és árnyékok, az
izgalmas tükröződések és a dekoratív ornamensként
alkalmazott ruhaminták hangsúlyos jelenléte olyan
„vizuális robbanáshoz” vezet, amely szinte elfeledteti a
látvány elsődleges jelentését.
A kompozíció sajátos vonása, hogy az életképek
hagyományos főmotívuma, az emberi alak nem pusztán a
perifériára kerül, de a képszélek minden egyes figurát
drasztikusan elmetszenek, míg a figyelem fókuszába, a
konstrukció mértani középtengelyébe látszólag „igénytelen” motívumok kerülnek: a fekete kakas, az ajtó felfénylő
kilincse és a falikút csapja. A mellékesnek e sokat sejtető
kiemelése, a szereplők önmagukba forduló passzivitása, a
meghitt témából sugárzó lelkiség az egész ábrázolást a
tárgyszerű valóság pillanatnyiságából általános és időtlen
hangulati szférába emeli, ahol a kép egésze az
egymásra utaltság, a család közös sorsa és a jövőbe
vetett hit szimbólumává nemesedik.
E kép is tökéletes bizonyítéka annak, hogy Duray
Tibor a harmincas évek közepén nemzedéke egyik,
ha nem a legnagyobb tehetségeként robbant be a
hazai művészeti életbe. A derkovits-i hagyomány és
program legtehetségesebb folytatója a Családdal
kiemelkedő kvalitású, múzeumi rangú festményt
alkotott.
Molnos Péter

Derkovits Gyula: Család (Proletár család), 1932,
BTM Fővárosi Képtár
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221 Pór Bertalan (1880-1964)

222 Faragó Géza (1877-1928)

Parkrészlet, 1911
Park, 1911

Virágos udvar
Flower Garden

25,5x30 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pór 1911

65x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Faragó Géza

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 161 - 7 097 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 226 EUR	
Becsérték: 480 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 548 - 2 097 EUR	

n
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223 Korniss Dezső (1908-1984)

224 Ney László (budapest 1900-1965 párizs)

Ablaknál, 1937 körül
By the Window, c. 1937

Párizsi csendélet, 1930
Still-Life in Paris, 1930

32x24,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korniss D

55,5x46,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ney 1930

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 516 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 8 387 EUR	

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 806 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 7 097 - 9 677 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Bedő Rudolf gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és tudás - Bedő Rudolf műgyűjteménye,
szerk: Molnos Péter, Budapest, 2010, 188. o.
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225 Román György (1903-1983)
n

Angyalcsinálás
Angel-Making
94x129 cm
Olaj, papír faroston | Oil, paper on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 419 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 48 378 - 64 516 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1989 Román György művei a Kolozsvárygyűjteményben. Xántus János Múzeum Képtára, Győr
- 1997 Román György művei a Kolozsvárygyűjteményben. Művészetek Háza, Pécs
- 1998 „A vándorlás évei”. Román György művei
1927-1948. Kieselbach Galéria, Budapest
- 1998 Modern magyar művészet a Kolozsvárygyűjteményben. Műcsarnok, Budapest
IRODALOM | bibliography
- Acsay Judit: Román György festményei és grafikái.
Új Tükör, 1989. szept. 17.
- Modern magyar művészet a Kolozsváry-gyűjteményben.
Műcsarnok-Kolozsváry alapítvány, Budapest, 1998
Kolozsváry Marianna. Román György. Budapest, 2001.

Román György hallásával két éves korában végzett az agyhártyagyulladás és a lábait is lebénította az alattomos kór,
csak nagy kínok árán tanult meg járni és beszélni. A siket
gyermeket nyomasztóan ölelte át a számára érthetetlen
valóság és magyarázó szavak hiányában a dolgok így
tetszőleges jelentést nyertek a képzeletében. „Más
gyermek tudja például, hogy ez egy ház… Én bennem
azonban, akinek számára meg nem nevezett fogalmak
voltak a házak, rejtélyes, titokzatos, önkényes a szemembe
tolakodó figurák, azok lakói, másféle táncba kezdtek a
világ látnivalói,,,a valóságtól lassan eltávolodó jelleget
nyertek e táncjáték szereplői.”- írja önéletrajzi
művében. Az ő univerzumában bajuszos rémek kísértettek,
titokzatos házakban elveszett kislányok megmentőre
vártak, a bajusz rossz volt, az ólomkatona jó, a macskák
alattomosak, s kis babaszínpadok vörös fényében zajlott az
élet.

Ezt a félelmetes szereplőkkel teli gyermeki világát őrizte
meg Román egy életen keresztül és azt az eltökélt
szándékát, hogy amíg él,- bár sorsa a magányra
kényszerítette – rendíthetetlenül harcolnia kell a
fenyegető gonosz ellen. Festészete is ez a mélységes
humánumából fakadó örökös küzdelem. melynek korai
szakaszában elevenedik meg ez a sötét, kísértő emlékekkel
terhes gyermekkori álomvilág.
Küzdelem volt a valós élete is, a harmincas évek elején
profi bokszolóként kellett a megélhetésért verekednie
Európában, majd csokoládédrazsé gyártásba fogott
sikertelenül Shanghaiban. 1936-ban a Távol-Keletről
hazaérve megdöbbentette az itthon tapasztalt nyomor és
a fasiszta eszmék egyre erősödő térnyerése. Túlzott
érzékenysége nem hagyta nyugodni és újra alkotni
kezdett. A betegestől, a Rémtől való irtózása immár
túlcsordult saját belső világának peremén, s e fenyegető
korban a kiszolgáltatott embereket, az elesetteket féltette.
Román művészetében aztán a háború hatására még
tovább erősödött ez a folyamat. Az emberiség elleni bűn
- ami csak milliók lelkes asszisztálásával valósulhatott
meg- alaposan megváltoztatta a fenyegető bajuszos rém
képét, s az ezt követő időszakban, 1946-tól a gonosz egyre
inkább mindent elpusztító, hömpölygő tömeggé
transzformálódott. Műveit innentől ártalmas hordák
lepték el, hol gyáva, sunyi macskák formájában, akiknek
tömegéből épül fel a hazug világ (Macskaország,1946),
hol pedig manipulálható rövidlátó nyárspolgárok
alakjában, akiknek mocsárszagú, langyos vízben hullámzó
tömegeire támaszkodott az új szörnyű rend (Népfürdő
1946-48). Románt festészetében magas morális
érzékenysége mozgatta, a bűn gyűlölete, a tisztaság
szeretete adta számára a témát. Úgy vélte: ’..a
szennytől való irtózás, a tőle való félelem bármennyire
megkínozhatja is az embert, különösen az érzékeny
embert, éppen olyan megörökítésre váró egészséges
művészi élmény, mint például egy nyári naplemente a
Balatonon.” Így született a Vörös légypapír című műve
(1946), mely a 30-as évek tiszazugi mérgezéseinek
hír-élményéből fakadó látomás és a Járvány (1947), mely
a világon végigsöprő, milliókat elpusztító spanyolnátha
emléke. Román még a betegséggel is a bűn ellen küzd,
hiszen úgy ábrázolja a halálos kórt, hogy az sárga
kígyóként tekereg a földön, s a jóemberek biztonságos
tornyokba menekülnek, s mint írja: „ ..a magasból teljes
nyugalommal szemlélik, amint a városban maradottak,
úgymint iszákosok, kéjenc börziánerek, uzsorások, dilettáns
suszterek, revolverlap-szerkesztők, szadista katonatisztek,

feketéző textilesek, valutasíberek, meg hasonló egyebek,
hogyan pusztulnak el a sárga kígyó tekergő gyűrűi között.”
A fent említett kiemelkedő emblematikus művek sorába
tartozik, a szintén ekkor és hasonló indíttatással készített
Angyalcsinálás (1947) című munkája is. A gyermek
„elcsináltatásának” bűne az, amiért ez esetben erkölcsi
érzékének vészharangjait kongatja. Buja nők fekszenek a
kép előterében. Megidézik gyermekkorának gyűlölt
Józsefvárosát, az ott látott örömlányok sorát, olyan
formában ábrázolva, mint a bérházak kapudíszeinek
szobrai, melyektől akkoriban mindig rettegett. Felettük a
házi praktikákkal elhajtott embriók leendő angyalserege
lebeg, míg a háttérben forró vizű kádakban ázó megesett
leányzók várják a szerencséjüket, és az egész bűnös
kavalkádot, mint színpadi előadást, vöröslő páholyokból,
tétlenül nézi a közönyös tömeg.
E képnek és Román festészetének a lényegét talán
legszebben a művész egyik első gyűjtője, Kolozsváry Ernő
foglalta össze: „Képeinek expresszív hangja jerikói
trombitaként harsog, a nemes felháborodás hangjaival ébreszt bennünket emberségünkre. .. A rútat, az
ijesztőt, azért mutatja meg a maga torzított
intenzitásában, hogy ezzel extatikusabbá fokozza az
emberi tisztaság utáni vágyunkat, hogy a bűn
csömörével ébressze olthatatlan szomjunkat a
jobbulásra.” Az alkotás túlzsúfoltsága csak fokozza ezt az
intenzitást. Németh Lajos szerint: „Tömény világ ez
– nem egyszerűen festői fogás a horror vacui, nem csupán
a festői értelemben vett tér és atmoszféra tűnt itt el,
hanem a látomások összetömörülnek, sűrűsödnek,
egymásra rakódnak, mint a prehisztorikus rétegek. Múlt,
jelen, jövő egynemű masszává válik e képeken, a
tömény színek és a rusztikus faktúra alkotja e
művészet struktúráját.” . Román művészi világa
annyira öntörvényű, önmagából fakadó, hogy
semmilyen művészettörténeti kategóriába nem
helyezhető bele. Román korai képeinek emberalakjait
sokkal inkább Cézanne fürdőzőivel lehet párhuzamba
állítani, hiszen megfogalmazásuk ugyanúgy a kompozíciónak van alárendelve, ebből fakadnak az esetleges
elrajzolások, elnagyolások.
Ezt a remekművet annakidején Kolozsváry Ernő
szinte az érintetlen oevre-ből választotta ki
magának. Ő és Vörösváry Ákos már akkor, a 70-es
években tudták, hogy a magyar festészet megismételhetetlenül különleges óriásával találkoztak. Németh Lajos
szerint: „Ezt az életművet nem lehet semmivel sem
összetéveszteni, nem lehet megkeresni helyét a
modern magyar, vagy egyetemes művészet
irányzatai között, nem lehet megtalálni a modern
művészet koordináta rendszerében azt a metszéspontot, amely mellé odabiggyeszthetnénk, hogy ez
itt Román György művészetének helye.”
Kolozsváry Marianna

Román György: Népfürdő, magántulajdon
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226 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Lambergi vásár ( Kerítőnőnél )
Crowdy Market
27x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 419 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 838 EUR	

Batthyány Gyula - Kupleráj,1920, magántulajdon
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227 Molnár József (1821-1899)
n

Fonó leány (Kis kedvencek), 1884
Girls Spinning, 1884
100x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Molnár J
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 612 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 903 - 19 355 EUR	
Szerepelt a Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának
Aukcióján, 1932. október
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1884. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat
Tavaszi tárlata
- 1895. Molnár József gyűjteményes kiállítása
a Műcsarnokban
REPRODUKÁLVA | reproduced
- 1932. Árverési Közlöny. XIII. évf. 5. rk. sz., I. tábla
IRODALOM | bibliography
- 1884. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat
Tavaszi tárlatának katalógusa
- 1885. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat
Közleményei 1885. évre, 64.
- 1895. Molnár József gyűjteményes kiállításának
katalógusa
- 1896. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat
Közleményei 1896. évre, 41.
- 1932. Árverési Közlöny. XIII. évf. (1932) 3. rk. sz. 40.;
5. rk. sz. 14, 35.
- Turcsányi Erzsébet: Molnár József - 1821-1899.
Budapest, 1938. 80. kat. 323

„A lírai lágyság, mely végeredményben nem fedte a magyar temperamentum kívánságait és megakadályozta őt abban,
hogy teljes megértést arathasson, egyúttal legfőbb festői erénye, mely törekvéseivel túlmutat a stíluskor határain. Molnár
csak később megértett jelentősége a tárgyi kezdeményezéseken túl, éppen abban rejlik, hogy korának csaknem egyetlen
szelíd lírikusa volt.”
/Turcsányi Erzsébet: Molnár József - 1821-1899. Budapest, 1938. 3./

A KLASSZIKUS PIONÍR
Molnár József a magyar festészet elsőgenerációs úttörője,
akinek gazdag életpályája felölelte a 19. század második
harmadát, a szárnyait bontogató önálló magyar festészet
első próbálkozásait. Míg kebelbarátai, Ligeti Antal és
Brodszky Sándor a tájképfestészetben remekeltek, addig
Molnár József az életképfestészet terén alkotott
maradandót, habár tájképei és történelmi kompozíciói
révén is komoly elismeréseket szerzett – első közönségsikerét 1854-ben Dezső hősi önfeláldozása királyáért című
kompozíciójával aratta, a tájképfestészetet pedig id. Markó
Károlytól tanulta. A kor vezető festőivel karöltve részt vett
1859-ben a Képzőművészeti Társulat létrehozásában, majd
1894-ben ott volt a Nemzeti Szalon alapító tagjai között
is. Világfiként beutazta Itáliát, Erdélyt, Németországot, élt
Bécsben, Brüsszelben és Párizsban.
Fő úti célja, Itália a meleg színpalettát, a mediterrán
koloritot ajándékozta Molnárnak; a festő Mendlik
Oszkárnak tett, okító szavaival élve: „én mindent
színesebbnek, élénkebbnek látok, magának meg kell
tanulnia a színeket szebbnek, tüzesebbnek látni”. Ez
azonban sosem sarkallta a mestert egyfajta orientalista,
természetellenes „szűrő” megtartására. A Fonó leány
színeiben is egészen puha, lírai, ahogy a szemből érkező
halványsárga fényforrás kiemeli a lány arcát, felsőtestét és
a kemence padkáján összegömbölyödő komótos macskát.
„TUDJA [OSZKÁR], A DOLOG EGÉSZEN MAGÁTÓL MEGY,
NEM KELL SOKAT GONDOLKOZNI, CSAK CSINÁLNI…”
Molnár stílusára már a pályája elején nagy hatással volt a
bécsi biedermeier, elsősorban Josef Danhauser festészete,

aki Németalföld frissességét csempészte bele anekdotikus
zsánereibe. Molnár legfontosabb sajátossága azonban,
mely egyben a festő meghatározó karakterisztikumává is
vált, az epikus felfogás kiiktatása, a megakasztott
momentum, az idő végtelen lebegésben tartása.
Zsánerképeinek (általában korlátozott számú) főhőse
abszorptív állapotba alámerülve várja a következő, soha el
nem jövő pillanatot: így a Fonó leány fiatal alakja is, aki az
orsó, s egyben élete fonalának pergését is felfüggeszti,
lehajol, és olyan mit sem érő tevékenységgel múlatja az
időt, mint a bolyhos kiscicákkal való játék.
(Talán az előtte heverő levelet olvasgatta az előző pillanatban, és afelé kalandoznak a gondolatai…?)
TÉTLEN ÁBRÁNDOZÁS
Molnár életképfestészete a megállás, a csend festészete,
mely a franciák Jean-Baptiste Siméon Chardinjében lel
lelki rokonságra – figyelemmel telt arcok térnek ki a néző
tekintete elől tudomást sem véve arról a bizonyos másik
emberről. „[Molnárnak] azok a képei sikerülnek legjobban,
ahol a lüktető élet pihenő fázisait ragadja meg. […]
Dinamikus lendület helyett statikus nyugalom árad szét
művein.” Ugyanakkor „gyengéd bájjal, sok érzéssel,
közvetlen melegséggel szólítja meg a női modellek
egyéniségét” és érvényesülni engedi „az egyéni báj
könnyed líraiságát”. Portréfestészetének kvalitása
zsánereiben öltött testet leginkább – ez a mélyről fakadó
líra ad valódi életet alakjainak. Legközelebb a magyaros
témák álltak hozzá, kritikusai ostorozták, amikor a
„gyönge, új olasz iskola modorában” kezdett festeni, mely
nyilvánvalóan nem illett természetéhez.
Zsánerképfestészete 1880 körül érte el csúcspontját – ekkorra sikerült leküzdenie a dagályos negédesség és
túlzsúfoltság festői problémáját és ekkoriban hívta életre
legszebb életképeit: a Légyottot (1879), A kert virágait
(1885 körül), és a Fonó leányt (1884) is, melyet Turcsányi
Erzsébet így jellemzett 1938-ban: „Fonó leány című képe
az egyszerűségében megnemesedett népies genre. Itt már
a realizmus őszinte hangján szól, de az ő művészi
hagyományainak formáiban. Egyszerű falusi szobában a
kemence padkáján mezítlábas, bájos fiatal parasztleány ül
takaros ruhában; orsóját lelógatja, s két kis cicával játszik.”
A leányt a száj szögletének kihangsúlyozása bájossá, az
ajkak lágy rajza beszédessé és álmodozóvá teszi – igazi
Molnár József-féle karakterré, mely Györgyi-Giergl Alajos
angyali női arcaival vetekszik.
Pap Eszter

Molnár József: Légyott, 1879,
Magyar Nemzeti Galéria
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Aba-Novák és menyasszonya, Vulkovic Kató, 1924 (André Kertész felvétele)
Balra a Fürdőzők, jobbra a Fürdetés című festmény részlete.

Vendégség Aba-Novák Vilmoséknál, 1924 (André Kertész felvétele) Jobbra a festő
menyasszonya, Vulkovic Kató, középen fekszik Aba-Novák, balról a második Czumpf
Imre. A falon Aba-Novák Vilmos Fürdőzők című festménye.

Aba-Novák és menyasszonya, Vulkovic Kató, 1924 (André Kertész felvétele)
Jobbra a Fürdőzők című festmény.

Vendégség Aba-Novák Vilmoséknál, 1924 (André Kertész felvétele)
Jobbról balra: Kraszna-Kultsár József, Kelemen Emil, Vulkovic Kató,
két ismeretlen férfi, Aba-Novák Vilmos, ismeretlen nő, Fónyagy Béla.
A falon jobb oldalon a Fürdözők című kép.

Kieselbach galéria
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Aba-Novák Vilmos és Kraszna-Kultsár József író sakkozik, 1924 (André Kertész felvétele) A falon a Fürdőzők című festmény.
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228 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Fürdőző nők, 1924
Bathing Women, 1924
53,5x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Aba Novák 24
Kikiáltási ár: 14 000 000 Ft / 45 161 EUR	
Becsérték: 18 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 28 064 - 90 322 EUR	

Váratlan szerencse, hogy a közelmúltban Aba-Novák
Vilmos életművének két korai, több mint fél évszázada
lappangó darabja is előkerült. A festő zugligeti otthonát
ábrázoló Itt lakom című kép utoljára a Magyar Nemzeti
Galéria 1962-es emlékkiállításán került közönség elé, míg
a most bemutatott aktos kompozíció a húszas évek
közepe óta feltehetően egyszer sem volt kiállítva,
csupán néhány régi, közel száz esztendeje készült
enteriőrfotóról ismerjük. Sokan és hosszú időn át
vártunk a felbukkanására, s most képzeletben visszaakaszthatjuk a festő egykori, jól ismert otthonának falára.
André Kertész barátja
Az Aba-Novákkal azonos évben, 1894-ben született
Kertész Andor André Kertész néven vált a 20. századi
fotótörténet egyik legelismertebb, legnagyobb
alakjává. Korai, magyarországi éveiben, 1925-ös párizsi
utazása előtt szoros kapcsolatban volt a Szőnyi-kör
néhány tagjával, többek között Czumpf Imrével, Pátzay
Pállal, Korb Erzsébettel, Szőnyi Istvánnal és Aba-Novák
Vilmossal. Megismerkedésük pontos körülményeit ma
még nem ismerjük. Elképzelhető, hogy a Kertésszel azonos
reáliskolába járó Patkó Károly révén barátkoztak össze, de
az is lehetséges, hogy a fotós barátnője, a szintén művészi
babérokra törő Salamon Erzsébet teremtett kapcsolatot
közöttük. Annyi bizonyos, hogy a húszas évek elején

számos alkalommal vettek részt közös hétvégi kirándulásokon és gyakran keresték fel egymást szegényes
lakásaikon és műtermeikben.
Aba-Novák összesen öt, 1924 folyamán készült
Kertész-fotón tűnik fel. Valamennyi kép a festő
otthonában készült, feltehetően még a zugligeti költözés
előtt, a Kálmán utcai apró, szerényen berendezett
lakásban. A falakon feltűnő festmények és rajzok változó
elrendezése valamint a szereplők ruházata alapján
egyértelmű, hogy a fényképek legalább két látogatás
emlékét őrzik: az egyik alkalommal egy népes társaság, a
házigazdán kívül többek között Kelemen Emil festő,
Kraszna-Kultsár József író és Fónagy Béla műkereskedő
látható a fotókon, míg a másik vendégség során két
intimebb hangulató kép született, amelyeken a festő és
menyasszonya, Vulkovic Kató tűnik fel. A magasra ívelő
pályáján első lépéseit tevő fotóművész és a fiatal festő
szoros kapcsolatára jellemző André Kertész 1984-es
interjújának egyik részlete, amelyben első fotóival
kapcsolatban megemlíti, hogy azokat újszerű, kisérleti
jellegük miatt csupán néhány kiválasztottnak mutatta
meg: „Szűk baráti körömön – Aba-Novákon, Szőnyin,
néhány újságírón, muzsikuson – kívül senki más nem látta
képeimet” – olvashatjuk a késői visszaemlékezésben. Egy
1971-es interjúban Aba-Novákot „excellent
painter”-ként írta le, megemlítve, hogy Párizsba
indulása előtt több rézkarcot is kapott a festőtől
ajándékba.

Rendkívüli szerencse, hogy a fennmaradt hat
enteriőrfotón Aba-Novák korai korszakának több
fontos alkotása is látható, s valamennyin feltűnik a
most aukcióra kerülő kompozíció, a Fürdőzők.
Meztelen testek mestere
Végigtekintve Aba-Novák Vilmos 1920 körül alkotott
műveinek során, reprezentatív festményein és páratlanul
gazdag rajzi hagyatékán, jól érzékelhető a meztelen
emberi test iránti felfokozott művészi érdeklődése.
Bibliai és mitológiai köntösbe bújtatott, vagy éppen
hétköznapi kulisszák közé állított aktjain szinte úgy tűnik,
kérkedik bámulatos formaérzékével, könnyű kezével,
tökéletes anatómiai ismereteivel és kivételes komponáló
képességével. A reneszánsz festői hagyomány és
Cézanne híres fürdőzőinek alapos ismeretéről
tanúskodó Fürdőzők árkádia hangulatot sejtet, az
elidegenítő nagyvárosi hétköznapok kiábrándító
tapasztalatával szemben a természetközeli élet idilli
szabadságát, az időtlen harmónia utáni vágy beteljesülését
kínálja. Aba-Novák műve abba az évszázadokon átívelő
vizuális tradícióba illeszkedik, amelybe Tiziano, Poussin,
Hans von Marées, Puvis de Chavannes és Gauguin, vagy
éppen Kerstok, Márffy és Kmetty János hasonló témájú
alkotásai is besorolhatók. Bár az aranykor-nosztalgia
ihlető impulzusa kétség kívül a most bemutatott képen is
kimutatható, a kompozíció mégis távol áll minden epikus

Aba-Novák Vilmos: Fürdőzők, 1924 körül, magántulajdon
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Részlet Stein Sándor a Royal Nagyszálló Rt. igazgatójának
gyűjteményéből, 1920-as évek vége. Fent Aba-Novák Vilmos
Fürdőzők című festménye.

utalástól: képünk valódi témája maga a forma, az eleven
test mozgása, a meleg fények játéka a vitalitástól duzzadó
felületen. Az előtér monumentális, kontraposztba állított
aktjainak széles, mégis nyugodt gesztusai, a fekvő,
törülköző vagy hajukat fésülő alakok beállítása alaktanulmányok összegzésének hat: igazi összefoglaló munka,
amelyben a fiatal festő minden tudását a közönség elé
tárja. Az idilli jelenetnek tépett lombú fák, barokkos
fénypászmákkal tagolt mélykék égbolt és a nyugott
dombhajlatokkal tagolt háttéri táj ad festői környezetet.
E részletek Aba-Novák jellegzetes, gazdagon megmozgatott faktúrájával, érzéki felületkezelésével öltenek
formát, s olyan színvilágban állnak előttünk, amelyben
egyszerre vannak jelen a korai képek Rembrandttól örökölt
barnái, és a következő, felsőbányai, zugligeti és igali
korszak jellegzetes, mályvás árnyalatai.
Molnos Péter

Részlet Stein Sándor a Royal Nagyszálló Rt. igazgatójának
gyűjteményéből, 1920-as évek vége. Balra Patkó Károly,
jobbra Aba-Novák Vilmos művei.
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229 Vedres Márk (1870-1961)

230 Scheiber Hugó (1873-1950)

Mozdulat
angol cím

Csendélet petróleumlámpával, kék kendővel, fehér bögrével, 1910-es évek
Still-Life with Oil-Lamp, 1910s

m: 59,5 cm
Bronz | Bronze
Jelezve talapzaton | Signed on undersite: Vedres Márk

54,5x66,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 6 451 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 741 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 870 - 5 806 EUR	
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231 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Piros kendős lány
Girl with Red Scarf
74x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 193 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 17 741 - 25 806 EUR	

Czóbel Béla: Kendős lány, egykor Bedő gyűjtemény
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232 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Virágot szedő nők, 1915
Women Picking Flowers, 1915
23x43 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai
hátoldalán saját kezű felirat: Projectum
Grünwald Vilmos Andrássy úti villájának ebédlője
Rippl-Rónai
Hátoldalon | Reverse: Fränkel Műkereskedés pecsétje
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 77 419 EUR	
Becsérték: 28 000 000 - 48 000 000 Ft
Estimated price: 90 322 - 154 838 EUR	

Rippl-Rónai A Musée d’Orsay-ban
Mikor a párizsi Musée d’Orsay művészettörténészei
olyan Rippl-Rónai főművet kerestek, amelyben egyszerre
van meg a francia vadakat idéző legmagasabb minőség és
a kézjegyszerű kukoricás stílus, akkor esett választásuk az
1912–1913 körül készült, Jelenet Somssichék kertjében
című festményre. A francia kurátorok által 2012-ben
kiválasztott mű közeli párdarabja – „testvére” – a
most kalapács alá kerülő kompozíció. Mindkettő a
kastélyparkok világát idézi meg. A most vizsgált
művön a boldog békeidők hat karcsú asszonya gyűlt
össze a park fái alatt. Balra hárman társalognak (a
fehérruhás kezében lila csokor), jobbra virágot szednek a
dúsan termő bokrok fölé hajolva. Együtt van minden,
amiért Rippl-Rónai Józsefet nem győzi imádni a műértő
közönség: a felségesen dekoratív kukoricás stílus, a
modern-mód dallamos, frízszerű kompozíció, a vastag
kontúrokkal teli színmezők pazar kontrasztjai és a
kastélyparkok szépséges vendégeinek nagyvilági
előkelősége.
Andrássy út 120.
Ha a kép születésének dátumára (1915) pillantunk, nem
olyan egyértelmű a jelenetet meghatározó derűs
hangulat! Az első világháború kitörése után Rippl-Rónai a
franciaországi Le Puy városában – ellenséges ország
állampolgáraként – öt hónapot fogságban töltött. Francia
barátainak köszönhetően hazatérhetett 1915 elején,

A kép keretében

itthoni pártfogói pedig próbálták munkára buzdítani. Az
életkedvét visszaadó pesti értelmiségiek között találjuk
Grünwald Vilmost. Az ő neve szerepel a kép hátoldalán:
„Grünwad Vilmos Andrássy úti villájának ebédlője”. A
gazdag építési vállalkozó és műbarát az Andrássy út 120.
alatt álló frissen épült palotában bérelt lakást maga és
családja számára. Grünwaldot sok szál fűzte a
Rippl-Rónait támogató pesti közönséghez, ahogy Bellák
Gábor írja a Múlt-kor folyóiratban: „nemcsak sógora
volt Ernst Lajosnak (felesége, Ernst Paula révén), hanem
üzlettársa és szintén sógora Schiffer Miksának (húga,
Grünwald Sarolta révén) is. Ez a gyűjtői, vállalkozói kör
nemcsak Rippl-Rónai művészetének, hanem az egész
modern magyar művészetnek is egy nagyon
elkötelezett, és anyagilag is rendkívül áldozatkész
támogatója volt. Grünwald Vilmos gyűjteményében
olyan alkotók műveivel találkozhattunk, mint pl. Vaszary
János, Fényes Adolf, Ferenczy Károly, vagy a régi mesterek
közül Lotz Károly.”
A hiányzó mozaik
Mikor közel két évtizeddel ezelőtt előkerült ez a festmény,
Rippl-Rónai legnagyobb kutatója, Bernáth Mária írt a
felfedezés jelentőségéről. Megemlítette, hogy a festő
Lázár Bélának, az Ernst Múzeum házi művészettörténészének és kurátorának írt 1915. augusztusi levelét már
korábban is ismerte a szakma: „A Grünwald képet
elkészítenem teljes képtelenség. Most rajzolom a
tanulmányokat hozzá.” A levél két idézett mondatát

csak a megtalált festmény hátán olvasható információk
segítségével sikerült végre értelmezni. Ugyanis a Grünwald
villa falképeit nem ismerte a szakirodalom: mert nem
készültek el. Grünwald Vilmos elhunyt 1917-ben, mielőtt
Rippl-Rónai befejezte volna az ebédlő dekorációját.
Projektumok
A most vizsgált festmény azonban nem tekinthető tervnek
vagy vázlatnak, Rippl-Rónai a „projectum” kifejezést
használja a tábla hátoldalán, nem véletlen tartjuk ma
ezeket a festő főművei között számon. A projektum –
ahogy egyik leveléből tudjuk – az autonóm műtárgyakra
vonatkozik: „azt éreztem, hogy dekoratív hatást pl.
mozaiknál, üvegfestésnél, tapisszériáknál sőt sokszor
a nagyobb falfestményeknél határozottabban kell a
projektumot (a tervrajzot avagy a festményt)
elkészíteni – körülbelül úgy, hogy már mint tervezet
is késznek hasson. Ezek a képeim, melyek magukban véve
tényleg képhatásúak, ezek valójában mégis iparművészetet
akarnak szolgálni. Mondhatom neked édes Ödönöm, hogy
míg idáig jutottam, sok víz folyt le a Dunán – igen nagy és
igen komoly keresésnek, búvárkodásnak lehet mondani az
eredményt, ami szerintem igen érdekes, új és individuális.
Gyönyörű, de nehéz probléma.”

Rippl-Rónai József: Jelenet Somssichék kertjében, 1912-13, Musée d’Orsay, Paris

434

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

435

233 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Nagybányai házak
Houses in Nagybánya
56x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ziffer S
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 968 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 29 032 - 45 161 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Borghida István: Ziffer Sándor, Bukarest,
1980, 45-ös kép

„A »nagybányai művészetet« gyakran összetévesztik az alapítók felfogásával. Ziffer
átvette és kitartóan vitte tovább a stafétabotot, a hagyományos nagybányaiságothaladó nagybányaisággá alakítva. Nagybányai maradt, de vidéki nem. […] Ziffer nagy
érdeme, hogy sajátosan nagybányai és korszerű volt egyben. Hazai talajból
táplálkozó szellemisége egyetemesen európaivá tágult. Az egyidejűen újító és
hagyományőrző Ziffer századunk egyik legjelentősebb erdélyi magyar művésze volt.”
/Borghida István: Ziffer Sándor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 85. o./

Borghida István: Ziffer Sándor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 85. o.

436

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

437

234 Szőnyi István (1894-1960)
n

Zebegényi utca ( Eső utáni hangulat )
In Conversation in Zebegény
66x82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 742 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 355 - 29 032 EUR	

Szőnyi István: Itatás, 1930 körül, magántulajdon
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235 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Hölgyek és urak, 1930 körül
Ladies and Gentlemen, c. 1930
100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve lent középen | Signed lower centre: Batthyány
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 30 645 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 48 387 - 80 645 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula - Képek egy eltűnt világból,
Kieselbach Galéria, 2015. március 17-április 16.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthány Gyula, Budapest, 2007, 73. kép
- Molnos Péter: Gróf Batthány Gyula, Budapest-Győr, 2015, 153. o.

„Hogy mit tartok az életről? Az egészen attól függ, hogy az élet mit tart majd rólam, milyen elbánásban részesít. Nem mint hogyha félnék tőle. Ehhez túl
nagy az önbizalmam. De éppen minthogy a művészetnek élek, szeretném, hogy ez harmonikusan történjék. Mert e nélkül a harmónia nélkül nincs egészséges
fejlődés. Hogy azt a kis utat, ami mögöttem van, a művészetben megtehettem, azt annak a körülménynek köszönöm, hogy az élet eddig semmiképpen ki nem
zökkentett belőle. Ha néhányszor el is tértem tőle, mindig hamarosan visszajöttem reá. Ha zökkenést éreztem is olykor, rázkódás sohasem ért. És ezért hálás is
vagyok a sors iránt; mert talán senkinek sincs annyira szüksége sima életútra, mint éppen a művészeknek. Sokszor hallom ennek ellenkezőjét. Könnyekről,
verejtékről beszélnek, mint a művészi munka szükségképpeni kellékeiről. Ezt nem osztom. A szép megrögzítése, az aesthetikus gyönyör megvalósítása a
művész céljai. Ezeknek elérésében pedig, ha fárad és szenved is, látszatja ne legyen. A kínlódás, a vergődés nyomai a művészi munkán elveszik annak
hímporát. Az igazi remekmű mindig könnyed.
Könnyűszerrel, de biztos készséggel megjeleníteni a lét napos szépségeit: ez művészi ideálom. A bánat, a nyomorúság, minden, ami leverő és rosszuleső, nem
valók megörökítésre. Legyen a képzőművész az emberiség kiválasztottja, ki csak a szépet, színeset, gazdagot, illatosat látja. Abba mélyedjen el; abba merüljön
bele. Lelke legyen annyira telítve szépséggel, színnel, gazdagsággal és illattal, hogy ha az élet szükségei utol is érik, erőt rajta ne vehessenek. A művészet
legyen diadala az örömöknek; legyen orgiája minden gyönyörnek. Az, akinek munkái ezt kifejezik, igaz és boldog művész.”
Batthyány Gyula 1914-ben írt, ars poeticának is beillő szavai pontosan rávilágítanak művészetének egyik legfontosabb jellegzetességére: könnyedség és
harmónia, szépség és grácia – témában, festői modorban, de leginkább az élet egészében. Vágya, eszménye, művészi célja hasonló, mégis több volt annál,
mint amit Rippl-Rónai bon motja kifejez: „miért ne legyen szép és kellemes a jó?” Batthyány az élet egészére tágította ki a művészi esztétikum horizontját, s
a hétköznapok valóságát, a viselkedés kultúráját is festői programjává tette. „Az arisztokratának mindig s mindenben a szépséget kell szolgálnia” – mondta
egy 1943-ban készült interjúban, s e gondolat – ha hihetünk a források és az élő szemtanúk jellemzéseinek – élete vezérfonalává vált.3 „Kedves és finom úr,
külsőleg is minden széppel és jóval megáldott gavallér, tehát a legnagyobb sikerekre hivatott a hölgyek körül és a főúri társaságban.” – írta róla 1914-ben
egyik első kritikusa, Török Gyula a Nyugat című folyóirat hasábjain.
Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula, Budapest-Győr, 2015. 37. oldal

Batthyány Gyula: Estély, 1935 körül, magántulajdon
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236 Lotz Károly (1833-1904)
n

Allegória
Allegory
60,5x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz

Lotz Károly: Önarckép
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Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 580 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 871 - 5 161 EUR	

„Lotz lelki tisztasága, fennkölt nyugalma előtt az antik istenek is ünnepi békében
nyilatkoznak meg. Lotz istenei a felsőbbrendű élet örömét élvezik… A raffaelli és
michelangelói forma emléke Lotz egyéniségén átszűrődve, drámai feszültségüktől
megfosztva, mint önfeledt mozdulatok érvényesülnek a nyugalom és mozgás
csodálatos együttesében.”
/Bakó Zsuzsanna: Lotz Károly. Kossuth Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
2006. 34. o./

237 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Csavargófej
Vagabond
27x35 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 935 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 903 - 4 193 EUR	

Kieselbach galéria
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238 klie zoltán (1897-1992)

239 Berény Róbert (1887-1953)

Tavasz ( Az örök április ), 1932
Spring ( April ), 1932

Lány gyümölcsöstállal
Girl with Apples

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klie 932

58,5x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Berény

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 742 EUR	
Becsérték: 2 600 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 387 - 12 903 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 870 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 806 - 8 387 EUR	

n
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240 Soós Tamás (1964-)

241 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

Na! Conxypan 2, 1987
Na! Conxypan 2, 1987

Világok ritmusa
Rythm of Worlds

49,5x35 cm
Ofszett, papír | Offset on paper

62x41 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gyarmathy
Tihamér

n

Kikiáltási ár: 60 000 Ft / 193 EUR	
Becsérték: 90 000 - 160 000 Ft
Estimated price: 290 - 516 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Pokoli aranykor, szerk. Rieder Gábor, Budapest, 2017. 236. oldal
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Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 548 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 935 - 3 870 EUR	

Kieselbach galéria
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242 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Műtermi csendélet1910-es évek közepe
Studio Still-Life, Middle of 1910s
84x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Perlrott Csaba V
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 16 129 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 22 580 - 45 161 EUR	

„Izgató vörös színei, feszülő zöldjei, kirobbanó sárgái
szemet szúrnak, pedig a művészet szabadsága – hogy
nagyon prózaiasan beszéljünk – meg sem engedi, hogy
ilyeneken fennakadjunk. A képe pedig pogány, egészséges
fejezet az emberi életből, friss, üde, és olyan általános
emberi érzéseket ad, olyan monumentális masszáját hozza
mozgásba szenzációinknak, hogy igazán antik márványszobrok azok, amelyek ilyenformán nyúlnak hozzánk.”
– írta Bölöni György Perlrott Csaba Vilmos művészetéről
1909 körül, amikor is az addig zabolázhatatlan és
provokatív festő kezdte levonni az évtized festői
tapasztalatainak tanulságait és igyekezett szintézisbe
hozni a Párizsban látott fauvizmus, posztimpresszionizmus, cézanne-i perspektíva és korai kubizmus tanulságait.
Perlott ekkoriban – Cézanne nyomán és a haladó francia
kubistákhoz hasonlóan – már a „tárgyak, motívumok
szerkezetét, kapcsolódásaikat” kereste, ugyanakkor nem
feledkezett meg a Matisse-iskola számvetéséről, miszerint
a színeknek a vizuális érzékelésben térképző szerepe van.
Művészi kérdésfeltevéseinek sikerült példája az 1910-es
évek derekán keletkezett Műtermi csendélet, mely
egyidejűleg operál az egymás mellé és mögé helyezett
tárgyak illékony ritmikájával, illetve a sötét és világos
színek optikai játékával.
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„TÖKÉLETESEDNI KOMOLY ÉS SZABÁLYOZOTT SZENVEDÉL�LYEL, ABSZTRAKT SZISZTÉMÁVAL”
A kecskeméti művésztelep több szempontból is termékeny
állomása volt Perlrott életművének: az alapító vezér,
Iványi-Grünwald Béla mellett ő volt a csapat legaktívabb,
legsikeresebb tagja, akire a kortársak szabad, független
„utazóként”, a kritikusok beérett forradalmárként
tekintettek. „Az ő képei és színei a legmeglepőbb újak,
legnemlátottabb konstrukciók.” – írta a Magyar Alföld
1912 júliusában. „Csaba Vilmos a kecskeméti művésztelepen izmosodott a magyar képzőművészet egyik
legérdekesebb, legforradalmibb harcosává.” – olvasható
másutt a Kecskeméti Lapokban. A nagybányai konzervatívokkal, elsősorban Réti Istvánnal ellentétben Kecskemét
közössége és közönsége bizalommal fordult a francia
Autumn Salont megjárt festő felé, és Perlrott maga is
profitált a kötetlen munkakörnyezetből: ahogy Sümegi
György a Szenvedély és ráció című kiállítási katalógusban
és Benedek Katalin Perlrott monográfiájában összegezte:
mikor Perlrott Kecskemétre került az évtized elején, már az
első évek művei – főleg csendéletei – tükrözték a
cézanne-i reminiszcenciákat.

„A Cézanne-tól kapott ihlet és útmutatás is itt és ekkor
kristályosodott ki. Cézanne térbeli mélysége, plasztikai
ereje megragadta Perlrottot. A csendélet kellékeit, a
konstruktív formákat könnyen, maguktól értetődően
ábrázolta. Motívumai már önmagukban véve konstruktív
jellegűek. Érdes törésű, egyszerű vonalú kancsók, lapos
tálak – zárt tömböket formálnak. Nagy, széles ráncokban
megtörő abroszon olvad szét a fehér ezernyi árnyalata.”
– írta Benedek Katalin. Mondhatjuk tehát, hogy a festő
’10-es évek közepén készült csendéleteit a szilárd
képépítés, komponáltságra való törekvés, egyfajta
magyaros statikusság jellemzi.
Lényegre törők, ám ezzel egyidejűleg ott van bennük a
kolorit féktelen tobzódása – korabeli megfogalmazásban a
„festőiség” is helyet kap a „konstruktivitás” mellett. A
Műtermi csendéleten a sötétkékek és –barnák diszkréten
húzódnak a háttérbe, míg fehérek, pirosak és zöldek ezer
árnyalata tódul az előtérbe. „Csaba meleg, szép, ízléses
színlátása, biztos díszítőérzéke az ellentéteket mesteri
együttessé szerkeszti. Sok tárgy, sok forma, sok szín játszik
csendéletein, de mindig áttekinthetően és harmonikusan”
– írta Perlrott festői tálentumáról Rabinovszky Máriusz a
Nyugatban. Lázár Béla is „mélységesen felfokozott, belső
tűzben égő színeit” méltatta 1919-ben, melyekkel az
egyszerűben lakozó drámaiságot képes kipattintani –
mindezt igaz eredetiség bevonásával, mely tudatossággal
és széles távú kultúrával, „vaskapocsként” fogja egybe
képei elemeit.
Pap Eszter
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243 Székely Bertalan (1835-1910)
n

Egri nők, 1867
Women of Eger, 1867
74x59 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 70 968 EUR	
Becsérték: 35 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 112 903 - 161 290 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Ernst Lajos gyűjteményéből
REPRODUKÁLVA | reproduced
- XIX. Nemzet és művészet: Kép és önkép: Magyar Nemzeti
Galéria kiáll. kat., 2010. nov. 5.-2011 ápr. 3.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1911 Műcsarnok, Székely Bertalan emlékkiállítás, IX. terem,
kat.sz. 30
- 1912 Ernst Múzeum ideiglenes katalógus, kat.sz. VI/11.
- 1932 Magyar Nemzeti Múzeum, Ernst Lajos magyar
történeti gyűjteménye kat.sz. IV/1.
- 1999 Magyar Nemzeti Galéria, Székely Bertalan (1835-1910)
kiállítása, kat.sz. 62.
IRODALOM | bibliography
- BAKÓ Zsuzsa: Székely Bertalan, Budapest, 1982. 32
- BAKÓ Zsuzsa: Egy „nemzeti toposz” születése. Gondolatok
Székely Bertalan Egri nők című képe kapcsán. In: Agria 38. Az
Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis,
2002. 309–324
- RÓKA Enikő: Az eleven múlt. Ernst Lajos múzeuma. In: Egy
gyűjtő és gyűjteménye. Ernst Lajos és az Ernst Múzeum
kiáll. kat. Budapest, ernst Múzeum, 2002. 9-92

Ernst Lajos

„Az asszonyok már akkor mind felragadták a heverő fegyvereket, s ádáz-dühösen, vércsevisongással viaskodnak
a törökkel. A kendőjük leesett. A hajuk kibomlott. Szoknyájuk ide-oda csavarodik a küzdelemben. De ők nem
gondolnak immár asszonyi voltukra: rikoltozva esnek a töröknek. Kardjuk nem fog fel semmi csapást.
Ami rájuk hull, az az övék. De amit ők adnak, az meg a töröké.
- Éljenek az asszonyok! - hangzik mögöttük Pető kiáltása.”
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok, részlet)

Székely Bertalan: Egri nők, 1867,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Eger 1552, Nők 1867

Amit nem lehet megfesteni

Egy kép és egy gyűjtő

Az egri vár 1552-es ostroma a magyar történelem
egyik legismertebb eseménye. Ez az ismertség
éppúgy köszönhető Gárdonyi Géza regényének, mint
Székely Bertalan festményének. A hatalmas túlerő
ellen küzdő hős egri védők között különösen fontos
szerepet játszottak a nők, ahogyan azt Tinódi Lantos
Sebestyén egykorú krónikájában is olvashatjuk: „ Ott
asszonnépek vitézködnek vala.”

Székely Bertalan minden történeti műve alaposan
kiérlelt kompozíciónak tekinthető. Nemcsak a
történeti anyag mély ismerete jellemzi képeit, hanem a
témának legmegfelelőbb kompozíció kidolgozása is.
Székely egy levelében fogalmazza meg, hogy a török sereg
százezres túlereje a magyarok húszezer védője ellen
festőileg nem megragadható. Ráadásul a vár, ami
védelmet nyújt a benne lévőknek, dramaturgiailag
kiegyenúlyozza az ostromlók túlerejét. Nem tűnik
túlságosan lelkesítő hősi gesztusnak, ha valaki a várfalak
oltalmában védi magát. Ahogyan Székely fogalmazta a 20
ezer a 100 ezer ellen bármilyen hősies is, „de ezen
numerikus ellentétet festeni nem lehet”. Székely zseniális
leleménye volt, hogy a támadók nyomasztó túlerejét úgy
jelenítette meg a gyenge védők ellen, mint a férfiak
harcát a nők ellen. Vagyis a küzdelem egyenlőtlenségét
a gyenge nők és erős férfiak sztereotípiájára alapozva
próbálta meg érzékeltetni.

A most árverezendő mű szinte pontosan megegyezik
a 1868 óta múzeumban őrzött nagy Egri nők
kompozíciójával. Ez a kép a nagy festmény
kicsinyített változata. Olyan mű, ami még Székely
életében került el a korszak egyik legérdekesebb
magyar műgyűjtőjének tulajdonába. Ez a gyűjtő
pedig Ernst Lajos (1872-1937) volt, az első magyar
magánmúzeum, az Ernst-Múzeum alapítója. Ernst
eleinte művészportrék, önarcképek gyűjtésére specializálódott. Az elsők között volt ugyanakkor, aki fölismerte a
vázlatok és tanulmányok művészi jelentőségét. Ernst
rendszeresen látogatta Madarász Viktor, Székely Bertalan
műtermét, s tudjuk, hogy Székelyt is mennyire meglepte,
de ugyanakkor boldoggá is tette, hogy a gyűjtő
kifejezetten a vázlatai iránt érdeklődik. A Vasárnapi
Újság 1898 októberében hosszú cikket közölt Ernst Lajos
gyűjteményéről „Egy magyar történeti képgyűjtemény” címmel. A cikket kísérő illusztrációk között több
olyan fényképfelvétel is látható, melyek Ernst lakásában
készültek. A „történeti képek” szobájában pontosan
felismerhető a jelen kép is, más Székely-kompozíciók társaságában.

Az egri várvédő nők kultusza elevenen élt az
évszázadokkal későbbi egri nők körében. A téma
megfestésének közvetlen ötlete Remellay Gusztávtól
származik, aki 1860-ban a Nefelejts című lapban tette
közzé felhívását: „… oly szép lenne, ha Eger jelenleg élő
leányai ősnőik hőstettét a muzeum számára lefestetvén,
ezáltal világra szólólag tanítanák bátor ősanyáik iránti
kegyeletöket.” Az 1847-ben alakult Eger és Vidéke Olvasó
és Jótékony Nőegylet az 1860-as évek elején Madarász
Viktort akarta fölkérni, hogy elődeik hőstettét megfesse,
de Székely akkor már évek óta dolgozott a témán.
Székely az 1867 novemberében befejezett festményt
1868 márciusában már Egerben állította ki, s a
Nőegylet Nánási Csernyus Amália vezetésével egyből
gyűjtést indított a kép megszerzésére. A festmény ára két
hónap alatt összejött, s a kép hátán ma is ott a címke: „Az
egri nők ajándékozták 1868. május 5-én.” Az egri nők ily
módon nemcsak a várvédő asszonyok hőstettére
emlékeztet, hanem az 1860-as évek egri asszonyainak
áldozatkészségére is, akik a festményt a Magyar Nemzeti
Múzeum számára megvásárolták.

Az általa feldolgozott jelenetet Tinódi krónikája alapján
Horváth Mihály írta meg A magyarok története rövid
előadásban című, 1847-es munkájában: „Egy másik nő,
férje mellett víván, midőn azt elesni látá, a kardot elhaló
kezéből kiragadja, s csak miután három ozmán esett el
csapásai alatt, tette meg férjének a szeretet utolsó
szolgálatát.”

Székely Bertalan halála után 1911-ben a Műcsarnok
mutatta be a művész és a tanár hatalmas életművét. A
Műcsarnok IX. terme egy külön egység volt, amiben „Ernst
Lajos úr gyűjteménye”, 52 darab Székely Bertalan-mű volt
látható. Természetesen benne a most árverésre kerülő
alkotás is.
Bellák Gábor

Ernst Lajos lakása 1898-ban Székely Bertalan Egri nők című festményével

A M A GY A R K U L T Ú R A I KO N J A

Székely Bertalan Egri nők című festményének nagy változata a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán

Könyvek, iskolai tankönyvek, emlékérmek Székely Bertalan Egri nők című festményével
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244 Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
n

Három gyermek a dombi lugasban,1905
Three Children, 1905
95,5x136 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: KA 905
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 903 EUR	
Becsérték: 4 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 14 516 - 20 968 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A kép 1905 óta a család tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1977 Kecskemét
- 1989 Gödöllő
- 1997 Debrecen
- 2013 Nagykovácsi
- 2013 Székesfehérvár
- 2014 Budapest
A Gödöllői művésztelepet megalapító Kriesch Aladár, 1906 őszétől - Körösfői-Kriesch Aladár az iparművészet
különböző ágaiban: grafika, olajfestmények- tájkép és
portréfestészet, üvegablak és mozaiktervezés, falikárpit és
csomózott szőnyegtervezés valamint a kora-középkori,
sienai gyökerű falfestészet területein alkotott.
Portréfestészetében kiemelkedő helyet foglalnak el közvetlen családtagjairól, gyermekeiről, és a művészkolónia
gyermekeiről készült portrék.
A most aukcióra kerülő különleges hangulatú hármas
portrén a legidősebb leány Margit, becenevén Bébi, a két
fiatalabb testvérével, balra a kalotaszegi, kézzel varrt ruhát
viselő Ifj. Aladárral (Duduval), valamint a középen álló
Jánossal (Öcsivel) látható.
A hármas portré keletkezési pillanata: a gyermekek
önfeledt játéka, szabadságvágyuk kiteljesedésének
helyszínén, a kert végében kialakított un. Dombi lugasban.
A meleg kontúrokkal megfestett gyermeki arcok, a már
kiskamasz, rajztehetségét már korán megmutató Margit
komolyságát, a kalotaszegi ruhát viselő hosszú szőke hajat
hordó ifj. Aladár ellensúlyozza. A középső alak, kissé
kényszerű, várakozást sugalló arckifejezése – már
előfutára a későbbi örökmozgó, a közös játszásokban
fővezéri szerepet hordó Öcsinek.
Kriesch Aladár feleségével 1901-ben költözött Gödöllőre
az Erdő utcába, ahol hatalmas ( 500 négyszögöles) kert
várta az érkező „fifi” hadat. Hét gyermeke született, név
szerint: Iván (művésznevén Nunu -1898), Margit (Bébi
-1898), ifj, Aladár (Dudu-1901), János (Öcsi- 1903), és a
kép születése után Gábor (Kisti – 1907) valamint Tamás
(Mati-1909), Kinga (1913).

Körösfői-Kriesch Aladár: Gyermekeim tengerparton, 1905.
magántulajdon
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Kriesch Aladár szabadnevelésű pedagógiai módszerei
híresek voltak Gödöllőn, így a gyermeki szabadság és
játszás szokása a többi, művésztelepen alkotótárs gyermekeit ( Belmonte, Remsey, Juhász, Nagy ) gyermekeit is a
hatalmas kertben találta.
A mindig türelmes és furfangos pedagógiai cselekhez
folyamodó Kriesch Aladárt az egy fedél alatt lakó
Ujvárossy és Kriesch nagymamák segítő, nevelő jelenléte
tette teljessé.
A nagycsaládban felnőtt Kriesch Aladárnak, mint alapérték
a család és gyermekábrázolás kiemelkedő helyet foglalt el.
Világnézetében, művészeti megnyilatkozásaiban ( írásban
és alkotásaiban) központi szerephez jut. Ennek tulajdonítható, hogy régi gyermekkori álma- a szövőműhely
megvalósulásakor: első műve, A család c. gobelinje, a
kertben találja gyermekeknek felolvasó, mélyen redőzött
hosszú ruhát viselő feleségét Ilkát, - a két képen is
szereplő - fiúkkal és Margittal. A csomózott szőnyeg
születési dátuma is nem véletlenül 1905.
A XX. század hajnala a gyermek felfedezésének pillanata,
a korábbi értékrend átértékelése, ez az új életeszmény
valósul meg a kolónia tagjainak szellemi, művészeti
rajongásában-mesterük (Kriesch Aladár) irányában, aki
személyes kisugárzásával,szerénységével, szeretetével
vonzotta maga köré az egyre sokasodó izmosodó
művészkolónia önkéntes érkezőit.
Körösfői-Kriesch György kurátor, hagyatékgondozó

Körösfői családja kalotaszegi viseletben,
Gödöllői Városi Múzeum
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245 Farkas István (1887-1944)
n

Elment (Elváltak), 1941
He’s Gone, 1941
80 x 100 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Farkas 41
Kikiáltási ár: 30 000 000 Ft / 96 774 EUR	
Becsérték: 35 000 000 - 70 000 000 Ft
Estimated price: 112 903 - 225 806 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a festő fia, Paolo Farkas tulajdonában.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Farkas István festőművész kiállítása.
Tamás Galéria, Budapest, 1941. március 30–április 15.
- Farkas István. István Király Múzeum,
Székesfehérvár, 1969.
- Farkas István. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1978.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- S. Nagy Katalin: Farkas István. Budapest, 1979. XXIX. kép.
- Kernács Gabriella: Farkas István. Budapest, 1980. 19. kép.
Dolgozók Lapja, 1987. október 24. 9.
- S. Nagy Katalin: Farkas István. Budapest, 1994. 149.
IRODALOM | bibliography
- Salmon, André: Étienne Farkas. Párizs, 1935.
- Nyilas-Kolb Jenő: Farkas István, Budapest, 1935.
- Kállai Ferenc: Farkas István művészete. In: Farkas István
festőművész kiállítása. Tamás Galéria, Budapest, 1941.
- Fóthy János: Farkas István új képei a Tamás Galériában.
Pesti Hírlap, 1941. március 29. 4.
- Pataky Dénes: Farkas István, Budapest, 1970.
- S. Nagy Katalin: Farkas István. Budapest, 1994.

Farkas István: Sétány (Vihar után), 1934, Kolozsváry gyűjtemény

460

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

461

A látványvilág mechanikus, részletező ábrázolása helyett a dolgok változékony felszínén
áthatoló, az igazi, mély összefüggéseket megsejtető művészetet eszményítette. Jól
tudta, hogy a külső valóság merev, fantáziát megbéklyózó konkrétságán a festő a formák
elbizonytalanításával, feloldásával léphet túl. Sejtelmes, Edvard Munch festményeinek
hangulatát idéző, jelenésszerű alakokkal benépesített, bizonytalan terű ábrázolásai
újabb és újabb asszociációkra késztetik a nézőt, s messze vezető, kétes végcélú belső utakra
indítják.
Álom és emlékezés

Párizsi tanulmányok
Bár Farkas István életműve kapcsán a művészettörténeti irodalom inkább alkotásainak
társtalan, senki máshoz nem hasonlítható egyéni karakterét hangsúlyozza, művészi
pályáján elindulva mégis a modern magyar festők szinte tipikusnak nevezhető útvonalát
járta be: Nagybánya és München után őt is Párizs leküzdhetetlen vonzereje hívta
magához. Honfitársai többségével ellentétben azonban ő nem a Julian akadémiára
iratkozott be, hanem a tízes évek talán legmodernebb irányzatának szellemi központjában,
a kubizmus elkötelezett híveit felvonultató Académie La Palette-ben folytatta
tanulmányait. Le Fauconnier és Metzinger iránymutatása mellett együtt tanult többek
között Ozenfant-al, Chagallal, Léger-vel, valamint két honfitársával, Csáky Józseffel
és Szobotka Imrével. Gyermekkori barátja, Réth Alfréd kalauzolta el Franciaország és
az akkori világ művészeti életének központjába: műtermet bérelt a Montparnasse-on,
rendszeresen látogatta a híres kávéházakat és a legújabb irányzatokat népszerűsítő
műkereskedéseket. Az első, csaknem három évig tartó párizsi korszakának a világháború
kitörése vetett véget. A katonai szolgálat és a hadifogság után Farkas Budapesten
telepedett le, ám a várt művészi sikerek elmaradása miatt 1925-ben – hosszú lelki
gyötrelmeket követően, szembe szegülve az atyai akarattal – visszatért Párizsba. Az első
világháború miatt megszakadt kapcsolatai hamar újra éledtek. Művészete hamar értőkre és
lelkes méltatókra talált. Kiállításain együtt szerepelt Czóbellel, Tihanyival, Matisse-sal,
Delauney-vel és Giacomettivel, képeiről elismerő kritikák jelentek meg a vezető párizsi
művészeti lapokban. A legnevesebb műgyűjtők is felfedezték alkotásait. 1927-ben a
modern építészet két kiemelkedő alakja, Auguste Perret és Le Corbusier is megvásárolta
néhány művét, sőt Farkas baráti köréhez is csatlakoztak. Rajtuk kívül művei olyan
kiemelkedő jelentőségű gyűjtők kollekcióit gazdagították, mint Nemes Marcell, Fruchter
Lajos, Meller Simon, valamint több festménye is bekerült a híres Chester Dale-gyűjteménybe.

Éppen annak a kiállításnak a katalógusában, amelyen a most bemutatott festmény is
közönség elé került, Kállai Ernő a következő szavakkal foglalta össze Farkas István
festészetének jellemző vonásait: „A messzi, messzi emlékezés és az álom különös
ötvözete ölt képein alakot. Köznapi valóságra emlékeztető dolgokat látunk, de a
megjelenítés fantasztikus, lélekmeresztő módján. Egyik-másik festményén mintha
pusztító szélvész tarolta volna csupaszra a látóhatárt. Kísérteties, lakatlan házak, elárvult
fák merednek az űrbe. A földön céltalan utak kanyarognak. Az alakok sem igen találják a
helyüket. Inkább hazajáró lelkek, nem erről a világról való bizarr és ijesztő fantomok,
semmint hús-vér emberek. (...)
Az ábrázolás merészen eltér a megszokott, érzékletes látszattól. A távlatot kiforgatja természetes eresztékeiből, az arányokkal önkényesen bánik. De ezekben a »természetellenes«
külsőségekben tudatos rendszer, sokrétű, határozott térszerkezet és következetes kifejező
célzat rejlik. A képek az ábrázoláson túl jeleznek is valamit. Ebben a »kettős optikában«
pattanásig feszül a szellem fölcsigázott, látnoki ereje. A távlati keretek félrecsúszása,
szétfeszítése mély lelki háttereket sejtet.”

Ritka szerencse, hogy a Pesti Hírlap műkritikusa, Fóthy János a Tamás Galéria kiállításáról írt beszámolójában a most bemutatott festményről is szót ejtett: „Farkas István ma az
egyetlen festő, aki a szürrealizmus hitelétvesztett művészi fogalmának visszaadja eredeti jelentőségét – képei a legapróbb emberi, lelki megnyilatkozásokat is abba a
valóságfeletti síkba vetítik, amely az álmoké, sejtelmeké, titokzatos megérzéseké. Képeinek nincsenek témái, ehelyett mondanivalói vannak, mély, belső mondanivalói,
amelyekben a külső világ csak megtükröződik. Egyik képén vén tengerész ül egy régimódi öregasszonnyal – a kép mögött egy teljes életregény. Másik kép: züllött, furcsa férfi megy
az esti fényben, nyomában, mint a sors vagy a rossz lelkiismeret, szikár, félelmetes asszonyi alak. (...) A kifejezhető valóság és a kifejezhetetlen valóságfeletti érzésvilág csodálatos
megnyilatkozásai ezek a képek, de távol minden elvont és vérszegény spiritualizmustól. Farkas István képei ugyanis a tiszta festőiség mértékével mérve is képek. Párizsi
idejének színragyogása most a tónus mély zenéjével gazdagodott, kékjei, zöldjei, violaszínei, aranybarnái és rozsdavörösei dús festői hanghatással csendülnek össze és a
rajz nagyszerű lendülete, a formaépítés, a képszerkesztés tömör, egészséges szervessége fogja össze legsejtelmesebb mondanivalóit is. (...)
Farkas Istvánnak ez a kiállítása a legnagyobb művészi megnyilatkozások egyike az utolsó évtizedben.”
A most először „szabadda váló”, korábban mindvégig a festő családjában őrzött festmény a két világháború közötti magyar festészet expresszionista és szürrealista
vonulatának kiváló reprezentánsa. Múzeumi rangú műalkotás, amelynek értékét tovább fokozza, hogy tökéletes állapotban, a festő által tervezett eredeti keretben
vészelte át az elmúlt több mint hét évtizedet.
Molnos Péter

Saját világot teremtve
A sikerek azonban nem térítették el belső indíttatástól vezérelt, következetesen haladó
művészi útjáról: nem tett engedményeket a népszerűség és a közérthetőség érdekében,
csupán saját invencióit követte. Képein teljesen egyedi, nehezen dekódolható világot
teremtett, mintha tudatosan akarta volna nagyobb „munkára” sarkallni a hozzá közeledőket. Azt a gondolatot követte, amelyet Nietsche a következő szavakkal fejezett ki: „A
művész legnehezebb és végső feladata a változatlan, az önmagában nyugvó, a
magasrendű, az egyszerű és az egyedi bájról lemondónak az ábrázolása…”.

A Film, Színház, Irodalom című hetilap képes beszámolója a Tamás Galéria 1941-es
Farkas-kiállításáról
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246 Fehér László (1953-)

247 berkes antal (1874-1938)

Várakozás, 2008
Waiting, 2008

Téli utca
Winter Street

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 2008 I. 6.

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berkes A

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 258 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 580 - 4 516 EUR	

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 645 EUR	
Becsérték: 300 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 967 - 1 548 EUR

n
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248 barkász lajos (1884-1960)
n

Lombok között (Ősz a kertben), 1915 körül
angol cím
130x145,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Barkász L
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 710 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 51 613 - 77 419 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Weidinger Miksa, majd örököseinek
tulajdonában.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Tavaszi kiállítás. Nemzeti Szalon, Budapest,
1914. május–június. (Feltehetően azonos: Kat. Lombok
között)
IRODALOM | bibliography
- Sármány Ilona: A bécsi szecesszió budapesti emléke,
a Pikler-villa. Ars Hungarica, 1982/2. 289–296.
k. s. i.: Barkász Lajos. Színházi Élet, 1924/27. 36.
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gustav
wiener
josef
barkász
rózsadomb
szeptember
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klimt
werkstætte
hoffmann
lajos
pasarét
október
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Barkász Lajos most bemutatott kompozíciója – az utóbbi években
felbukkant egyik legszebb és legizgalmasabb magyar festmény – tisztán
művészi értékén túl több fontos, általános érvényű tanulságot is hordoz. Egyrészt
kitűnő illusztrációja annak, hogy a századfordulót követő esztendők inspiráló
kulturális közegében sokszor a később elfeledett vagy kismesterként elkönyvelt
alkotók is nemzetközi rangú remekműveket hoztak létre, másrészt arra is
figyelmeztet, hogy a modern magyar festészet nemzetközi ihlető forrásai közül a
hazai művészettörténeti kutatás mindeddig alig fordított figyelmet a Bécs felől
érkező hatások bemutatására. A Lombok között a ma ismert egyik legfrappánsabb
példája annak, hogy egy rövid perióduson át Gustav Klimt milyen komoly
befolyást gyakorolt néhány magyar festőművészre.
Klimt és Barkász
Az 1884-ben Hódmezővásárhelyen született Barkász Lajos a budapesti
Mintarajziskolán szerzett rajztanári oklevelet, miután Székely Bertalan, Hegedűs
László, Révész Imre és Ferenczy Károly útmutatásit követve csiszolta tudását.
A Színházi Élet című népszerű hetilap 1924-es méltatása szerint „mint fiatal
művész Velencében és Drezdában élt, majd onnan hazatérve részt vett a Rózsa
Miklós vezetésével alakult Művészház alapításában. Tíz évvel ezelőtt feltűnést
keltett őszi tájával, amelyről nagy elismeréssel írtak a lapok”. Bár
cáfolhatatlan bizonyíték híján egyelőre csupán feltételezhetjük, de nagy
valószínűséggel a cikkben említett kép azonos a most bemutatott kompozícióval,
amely 1914 májusában a Nemzeti Szalon tavaszi tárlatán került a
közönség elé.
A tízes években a Pasaréti út 123-as számú házban élő festő egy sárguló
falevelekkel ékes budai kert őszi látványát rögzítette vásznán. A sűrűn egymás
mellé tett foltokkal, apró ecsetvonásokkal megmozgatott, finoman vibráló
felületen tarka mozaikként árad szét a pázsiton és a leveleken megtörő,
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átszüremlő fény. A különleges, páratlanul delikát koloritban a zöld ezernyi
árnyalata dominál, miközben a sárgák, lilák és türkizek adják e meglepő összhatás
élénkítő felhangjait. A festői technikában tetten érhető a francia pointillisták
hatása, de Barkász nem a színek optikai felbontásának és keverésének szándékával
alkalmazza a rövid ecsetvonásokból „megszőtt” formaadást, nála e világdivattá váló
posztimpresszionista ecsetkezelés a felület izgalmas megmozgatását, ritmizálását, az
egymáson átragyogó színek vizuális erejének kiaknázását szolgálja.
Ez a jellegzetes festői technika, a négyzeteshez közelítő formátum, a szőnyegszerű
komponálás és a poétikus hangulat egyaránt azt mutatja, hogy a Lombok között című
kompozíció megfestésekor a fiatal Barkász Lajosra Gustav Klimt 1900 körül
készült tájképei erős hatást gyakoroltak. Ez a tény azért is kiemelt figyelmet érdemel,
mert az osztrák szecesszió vezető mesterei, elsősorban Klimt és Schiele sokkal kevésbé
inspirálták a modern magyar művészeket, mint azt a két főváros közelsége, valamint a
Monarchia közös kulturális hagyománya alapján sejtenénk. Tény és való, hogy ebben az
időszakban a festők nagy többségénél is tetten érhető egyfajta kurucos ellenállás a bécsi
művészettel szemben, s ez a dacos idegenkedés éppen úgy megnyilvánult az irodalom és a
zene, mint a festészet területén. A budapesti művészek a szó szoros és átvitt értelmében is
átugrották a császárvárost, hogy Münchenben, majd Párizsban találjanak ihlető forrásokra.
Ez a tendencia a hazai kiállításokon éppen úgy megnyilvánult, mint a műgyűjtők
választásaiban: míg a francia posztimpresszionizmus nagyjai szinte hiánytalanul és
remekművek sorával vonult fel a legjelesebb budapesti kollekciókban, addig Klimt
művészete 1910 előtt egyedül Kohner Adolf gyűjteményében kapott helyet egy Gyümölcsöskert című, ma még azonosítatlan festmény erejéig. Szinte hihetetlen, de a művész
egészen 1913-ig nem mutatta be műveit Magyarországon, s az esztendő tavaszán és
decemberében, a Művészház termeiben közönség elé került alkotásai még így, megkésve is
ambivalens hatást gyakoroltak a hazai műbarátokra.
Barkász Lajos azonban a kivételek egyike volt, ráadásul a Klimt befolyásáról tanúskodó
remekműve évtizedeken át egy olyan lakást díszített, amely a második világháborúig az
osztrák szecesszió legjelentősebb magyarországi emléke volt.

Josef Hoffmann villájában

A Trombitás utca 19. szám alatt található villa hallja

A szalon

A festmény egykori „otthonáról” 1982-ben remek elemzést író Sármány Ilona joggal kezdte
azzal tanulmányát, hogy a századelőn épült budapesti villák között egyedülálló helyet
foglalt el a Trombitás út 19 szám alatti épület. Pikler Gyula jogtörténész professzor, a
magyar polgári radikalizmus egyik kiemelkedő alakja, a Társadalomtudományi Társaság
elnöke és a Galilei-kör díszelnöke – korának fent említett Bécs-ellenességén túllépve
– nem egy hazai építésszel terveztette meg új otthonát, hanem az akkor már nemzetközi hírnévnek örvendő Josef Hoffmannt bízta meg ezzel a feladattal. Az 1906-ban
vásárolt telken két év múlva indult meg az építkezés, s az egy emeletes ház 1909 tavaszán
már kulcsrakész állapotban volt. A ma már sajnos igen sanyarú állapotban lévő, azóta
többször is átalakított családi ház lejtős telken épült, a Trombitás utcáról egy remekbe
szabott, teraszosan kiképzett kerten keresztül lehetett megközelíteni. A korabeli magyar
villák között egy sem volt, amely ennyire modern, ennyire letisztult és puritán
kiképzést kapott volna: a díszítő ornamensek hiánya szinte stílusformáló erővel
dominált. A beruházás jelentőségét tovább növelte, hogy Pikler a teljes berendezést, az enteriőrök kiképzését a bútoroktól, a szőnyegeken, párnákon és
csillárokon, sőt a vitrinekben helyet kapó porcelánokon át Josef Hoffmann bécsi
művésztársaitól, a Wiener Wersktätte világhírű alkotóitól rendelte meg. A
létrejött összművészeti munka értékét és korabeli hírnevét jól mutatja, hogy az
1911-ben Budapestre érkező fiatal Le Corbusier máig fennmaradt jegyzetfüzetében – a feltétlenül megnézendő nevezetességek meglepően rövid listáján – ez az
egyetlen épület szerepelt pontos címmel feltüntetve.
A pazar villa már igen korán, 1911-ben új tulajdonoshoz került: Weidinger Miksa
gabonakereskedő, a budapesti árú- és értéktőzsde tanácsosa, a Pesti Lloyd Társulat
választmányi tagja vásárolta meg minden berendezési tárggyal együtt 80 ezer koronáért.
A nyaralóként szolgáló épületbe az 1910-es évek közepén érkezett meg Barkász Lajos
most bemutatott festménye, amely tökéletesen illeszkedett az enteriőrök
megőrzött, eredeti karakteréhez. A bécsi szecesszió legjelentősebb hazai alkotása
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Barkász Lajos: Önarckép,
egykor Ernst Lajos gyűjteményében

Az ebédlő

Weidinger Miksa 1922-es halála után is sértetlen maradt, amikor
özvegye és négy gyermeke a személyzettel együtt állandó lakásukként
használták tovább. A második világháború végét követően azonban
minden megváltozott: a villát több lakásra osztották, az eredeti
tulajdonosok kénytelenek voltak elköltözni, s a festményt is
csupán elszántságuknak és határozottságuknak köszönhetően
tudták megmenteni. Az egykor nemzetközi hírű, számos külföldi
építészeti és iparművészeti folyóiratban bemutatott épület néhány
évtized alatt lepusztult és szinte teljesen elvesztette eredeti belső
kiképzését.
A kerítés és a remek, geometrikusan kialakított kert örökre eltűnt, a belső
kiképzésből csupán hírmondónak maradt néhány eredeti ajtó, kilincs,
kulcspajzs és lambériadarab. A villa belső kialakítása itt is az elveszett
örökség, a Monarchia elpusztult értékeinek tengernyi tömegét növeli,
amelyet csupán százéves fényképek segítségével tudunk magunk elé
idézni. Óriási szerencse, hogy ebből a pazar ízléssel berendezett
enteriőrből megmaradt és végre közönség elé kerül Barkász Lajos
varázslatos hangulatú festménye, a Gustav Klimt ihlető hatását
mutató Lombok között című kép.
Molnos Péter

A kék szoba szekrény felőli része

A kék szoba heverő felőli része
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Barkász Lajos: Fények az erdőben, 1914, magántulajdon
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A Josef Hoffmann építészeti munkásságát bemutató monográfia címlapja a brüssezli Stoclet palota fotójával, Bécs, 1986
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A könyv 328. oldala a Tromitás utca 19. szám alatti villa részletes leírásával
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Bogyay Gyula korabeli kertterve a Pikler villához

A villa távlati képe a kerítéssel, 1911
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A villa mai állapotában, 2017. október
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