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Á R V ERÉS I F E L T É T E L EK

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

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

C OND I T I ONS O F S A L E

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

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

1 Vass Elemér (1887-1957)
n

Napsütéses dél-francia táj (Provence), 1932
Sunlit Landscape in South France (Provence),
1932
81x65 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E 1932
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 308 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 923 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor müncheni magángyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szépség és hangulat – Vass Elemér (1887-1957)
festészete, Kieselbach Galéria, 2018. szeptember
IRODALOM | bibliography
- Benkő Zsuzsanna: Szépség és hangulat. Vass Elemér
festészete. Kieselbach Galéria, Budapest, 2018.
- f.j.: Két kiállítás (Báró Hatvany Ferenc és Vass elemér
festményei). In.: Pesti Hírlap, 1932. december 11.

Ember a mű mögött
A most megjelent könyvnek hála, már azt is tudjuk, hogy
ki volt az ember az impresszionisztikusan vibráló
fényfoltok és az expresszív ecsetvonások mögött: bihari
Vass Elemér, a bohém úr, aki budai polgárként tisztes
hivatalt hagyott ott a festőmesterségért. Becsavarogta
Nyugat-Európát, eljutott a modern művészet fővárosába,
Párizsba, majd elidőzött a dél-francia Riviérán. Előbb
harcolt az első világháborúban (hadifestőként is profitált
belőle), otthonosan mozgott a két világháború közötti
pesti szalonokban, majd pedig kikötött a Gresham-körben.
Túlélte a második világégést, majd a szocreál zászlóbontását, hogy végül tihanyi otthona legendás értelmiségi
szigetté váljon, világítótoronnyá a sötét 50-es években.

Szépség és hangulat, Vass Elemér festészete, 2018

Szőnyi István, Szobotka Imre, Vass Elemér, Berény Róbert és Pohárnok Zoltán fürdik a Dunában, 1938 körül,
Szőnyi István Emlékmúzeum

Egy bohém úriember
Vass Elemér életrajzát olvasva egy bohém úriember
portréja bontakozik ki előttünk. Miután főhadnagyként
leszerelt a Nagy Háborúból, grófok és színésznők felkapott
arcképfestőjévé vált a 20-as évek Budapestjén. De őt
elcsábította Párizs, a mondén kabarék és a modern
művészet központja, így áttette székhelyét a francia
fővárosba. Borsos Miklóstól tudjuk, hogy Vass – a
sanzonok, a jazz és az art deco nagy korszakában – a
revüműsorok egzotikus sztárjával, a fekete Josephine
Bakerrel ropta a táncot a „húszas évek nyüzsgő, csodálatos
Párizsában”. Közben plein airtől megérintett képei sorra jól
szerepeltek az Ernst Múzeum és a Nemzeti Szalon
kiállításain. Majd Vass leköltözött a Riviérára. A
Cagnes-sur-Merben töltött évek alatt festészetét
megrészegítette a mediterrán napsütés és az École de
Paris olyan közelben dolgozó mesterei, mint Chaim
Soutine.
Côte d’Azur-i tavasz
A festményen világos zöld tavaszi hajtások, sárga
virágözön, mindent elárasztó tiszta napsütés. A fák
kígyózó vonalakban szaladnak az ég felé, hátul meredek
bércek, középtájon a lombok között megbújó villa tömbje,
előtérben pedig egy szőlőlugas ívei. Ezt a stílust ünnepelte
a hazai kritika „a legjobb értelemben parisi” kitétellel,

hiszen Vass festészetén egyértelműen tetten érhető volt
Matisse és a Párizsi Iskola hatása. A most vizsgált kép
feltehetőleg a Côte d’Azur környékén készült. 1932
kitüntetett esztendő az életműben: Vass ekkor vonult
vissza Magyarországra és ekkor kezdett el dolgozni Fränkel
Ernő galériással. Fränkel külföldi tárlatokat is szervezett
Vass közreműködésével, nem meglepő, hogy ez a kép is
egy müncheni magángyűjteményből tért haza.
A termékeny esztendő
„Vass Elemér tájain és virágcsendéletein a francia Riviéra
napfénye ragyog, csupa forró színtől, buja virulástól,
harsány életörömtől tündökölnek ezek a képek, egy vérbeli
és vérbő impresszionizmus szabadságában. Igen szép,
illatos a Tavaszi hangulat, erős kifejezésű a Francia ház,
elegáns a Női portré” – írja a Pesti Hírlap kritikusa. Az
1932-es év olyan termékeny esztendő volt Vass Elemér
életében, hogy kétszer is kiállított a Fränkel Szalonban,
közben szerepelt az Ernst Múzeumban és a Velencei
Biennálén is. Csak tapogatózhatunk, hogy a Fränkelnél
kiállított festmények közül melyikkel azonosítsuk a most
vizsgált képet, mert ráillik a Francia ház, de a Tavaszi
hangulat cím is. A mediterrán-jellegű, zöld spalettás
villaépület mégis azt valószínűsíti, hogy a Francia ház cím
alatt kell sejtenünk a most előkerül festményt.
Rieder Gábor

2 Tipary Dezső (1887-1967)

3 Korniss Dezső (1908-1984)

Dinamikus város, 1920 körül
Dynamic Town, c1920

Szentendrei táj, 1943
Szentendre Landscape, 1943

27x39 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tipary Dezső

24,5x30 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korniss D 43

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 553 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 538 EUR	

n

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 846 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 6 153 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor svájci magángyűjteményben
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4 Barabás Miklós (1810-1898)

5 Tornai Gyula (1861-1928)

Fiatal lány kékszalagos ruhában, 1844
Girl in a Dress with Blue Ribbons, 1944

Napsütéses keleti palotaudvar, 1900-as évek eleje
Sunlit Palace, early 1900s

24x19 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Barabás Miklós 1844 Pesten

26,5x35 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tornay Gy

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 923 EUR	
Becsérték: 400 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 2 000 EUR	

38
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n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 615 - 7 692 EUR	
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6 Boromisza Tibor (1880-1960)

7 Somogyi Győző (1942-)

Téli fények a befagyott víz fölött (Magyar táj), 1928
Sunlit Hungarian Winter Landscape, 1928

A Balaton háttérben a Badacsonnyal
(Vitorlások)
Lake Balaton with Badacsony in the Background
(Sailing Boats)

n

49x68 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Boromisza Tibor
Hátoldalon saját kezű felirat | Autograph inscription on reverse: a Nemzeti Szalon raglapja
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 357 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	
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n

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon | Reverse: Certifikát
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 077 - 2 000 EUR	

Somogyi Győző Erdély Miklós neoavantgárd körében vált
sikeres művésszé, és bár sosem végezte el a Képzőművészeti Főiskolát, a Kondor utáni grafikus nemzedékhez
tartozva a 70-es évek közepétől sikerrel szerepel egyéni és
csoportos, hazai és nemzetközi kiállításokon egyaránt;
grafikái gyakran tűntek fel az Élet és Irodalom hasábjain.
A szinte családtagként kezelt Erdéllyel és az akkori
balliberális fiatalokkal közös volt bennük a hatni akarás, a
propagandista szellem, és Somogyi lelkesítőnek találta a
körükben zajló beszélgetéseket, a Stúdió K-t, El Kazovszkij
panoptikumát, Halász Péter és Ulveczky Gábor színházát.
Elméleti és esztétikai síkon azonban mindig is kilógott a
forradalmi neoavantgárd keretei közül, hiszen az
előrelépés kulcsát nem a destrukcióban, hanem a tudatos
építésben látta – mindezt keresztény szellemisége és
határozott magyarságtudata erősítette benne. Somogyi az
egyháztörténelem avatott doktoraként, egykori katolikus
papként ma is a teremtő hozzáállás híve. „Aki szerint –
vallástól függetlenül – a teremtett világ jóindulatú, az
jobboldali. Aki szerint közömbös vagy rossz, amit meg kell
változtatni, az baloldali” – hangzik hitvallása.

Művészi visszavonulásának bázisát a Káli-medencében,
Salföldön találta meg a 80-as évek derekán. Ekkor
ragadott festőecsetet is, hogy megörökítse utazásai
helyszíneit: Görögországot, Svájcot, a helyi tanúhegyeket,
a Csobáncot és megannyi magyar vidék esszenciális képét.
A szocializmus sötét, barnás koloritját sosem vallotta
magáénak: élénk, szinte keveretlen, természetes eredetű
pigmentekkel dolgozik, melyek imaginárius tájakká állnak
össze alkotásain – ez az ő ún. „couleur locale-ja”.
Elsősorban a régi nagy művészekből merít, de Mondrian
alapszínei, Itten színelmélete, Goethe színtana és a
magyarok közül Csontváry Kosztka Tivadar festészete
különösen inspirálta, illetve a több éves nyomdai munka,
mely a tiszta alapszínek szeretetére nevelte. A Balatoni
vitorlások háttérben a Badacsonnyal című művét is a
Balaton-felvidéki miliő ihlette: a Badacsony tarka lankái
előtt finn dingik, 470-es vitorlások kergetik egymást. Egy
modern kori „hajóscsatának” vagyunk szemtanúi, ahol
nem lovagi öltözetben, hanem tengerésztrikóban
harcolnak a felek – ahogy Somogyi is megjegyezte
tréfásan, a modern ruhák bár nem festőiek, ez alól kivételt
jelent a tengerésztrikó.
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41

8 Kubányi Lajos (1855-1912)

9 Glatz Oszkár (1872-1958)

A piros napernyő, 1893
The Red Parasol, 1893

Kék főkőtős kislány
Girl with a Blue Bonnet

146x104 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kubányi Lajos 893

63,5x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 1946

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 153 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 6 153 EUR	

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 292 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

n
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10 Scheiber Hugó (1873-1950)

11 Kádár Béla (1877-1956)

Kalapos önarckép
Self-Portrait with Hat

Külvárosi részlet, 1920-as évek eleje
Suburb, early 1920s

55x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

30x41 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 415 EUR	
Becsérték: 550 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 692 - 2 769 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 169 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price:1 538 - 2 461 EUR	

n
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12 Frank Frigyes (1890-1976)

13 Pólya Tibor (1886-1937)

Őszi csendélet szőlővel és almákkal
Autumn Still-Life with Grapes and Apples

Műtermi csendélet, 1910-es évek
Studio Still-Life, 1910s

50x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Frank Frigyes

36x36 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya T

Kikiáltási ár: 250 000 Ft / 769 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 538 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 046 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 076 EUR	

n
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14 Szlányi Lajos (1869-1949)

15 Basilides Barna (1903-1967)

Téli falu a domboldalon
Village in Winter

Téli hangulat (Szánkózók)
Winter Mood (Sleighing)

55x67 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szlányi L
Hátoldalon: A Munkácsy céh 1932-es kiállítási címkéje

51x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Basilides Barna 1960

n

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 431 EUR	
Becsérték: 240 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 738 - 1 538 EUR	
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Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 154 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 0000 EUR	
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16 Scholz Erik (1926-1995)

17 Czene Béla (1911-1999)

Párizsi művészkávéház, 1960-as évek
Cafe in Paris, 1960s

Világoskék szem, sötétkék miniszoknya
Light Blue Eyes, Dark Blue Mini Skirt

90x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scholz Paris

80x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 107 EUR	
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 153 EUR	

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 076 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 076 EUR	

n
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18 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

19 Ziffer Sándor (1880-1962)

Színes virágok vázában, 1938
Colourful Flowers is a Vase, 1938

Virágcsendélet a művész nagybányai ablakában
Still Life in the Studio Window in Nagybánya

80x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bertalan 938

59x49 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ziffer S

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 985 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 354 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 000 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 538 - 8 615 EUR	

n
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20 Telepy Károly (1828-1906)

21 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Balatoni halászat, 19. század vége
Fishermen at Lake Blaton, late 19th century

Balatoni vitorlások (A párás Balaton)
Sailing Boats on Lake Balaton

37x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy
Hátoldalon | Reverse: Kiállítási címke

60x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 461 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 5 538 EUR	
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Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 461 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 6 153 EUR	
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22 Boromisza Tibor (1880-1960)
n

Cseresznyevirágzás háttérben a Budai Várral
és a Gellértheggyel, 1933-37 körül
Cherry Blossoming with the Buda Castle and Gellért
Hill in the Background, c. 1933-37
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: rovásírással
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 615 - 8 615 EUR	

Utagawa Hiroshige:
Cseresznyefa-virágzás, 1855

A NAPKELET FELŐL ÉRKEZETT
Boromisza Tibor negyvenévesen, élete delén kezdett el mélyrehatóbban megismerkedni a buddhizmus tanaival, meglehetősen rendhagyó körülmények között. Dr. Szöllös Henrik sebész
társaságában történt a dolog a Margit körúti gyűjtőfogház
egyik cellájában, ahol a két politikai elítélt 1920-ban együtt
olvasta és szerette meg „Buddhot”, és az „Alacsonyabbat
otthagyva a Magasabbért” szívükben nagy belső megvilágosodás gyúlt. A közös elmélyülés tanúságtevője egy Szöllösről
készített portré, melynek hátoldalát Boromisza teljes széltében
és hosszában buddhista idézetekkel írta tele. A kritikus jó
barát, Hevesy Iván úgy emlékezett, Boromiszánál ez nem
pillanatnyi fellángolást vagy felületes, csupán a motívumkincs
iránti érdeklődést jelentett: szentendrei házát a 20-as évek
elején kívül és belül egy-egy Buddha freskóval ékesítette,
asztalán fehér gipsz Buddha szobor állt, körülötte az ázsiai
világképpel és értékrenddel, a hinduizmussal, a Védákkal
foglalkozó tanulmányok hevertek. Ott volt köztük saját
százötven oldalas kézirata is, melynek megírásához hosszú
levelezéseket folytatott a berlini Buddhista Házzal, Felvinczi
Takács Zoltánnal, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum
megteremtőjével és egykori igazgatójával, illetve más
magyarországi buddhizmus kutatókkal.
A festő világnézetéhez hozzátartozott, hogy a magyarok ősi
vallásában is a buddhizmust sejtette (vagy valami ahhoz
nagyon hasonlót), és szentül hitte, hogy hazánk paraszti
kultúrája keletről, Ázsiából ered. Amikor 1932-ben megalakult
a Magyar Képírók Társasága, Boromisza a csoport programját
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egy Napkelet felől érkezett magyar lélek nevében fektette le,
melynek legmélyén „keleti színek, összhangok, vonalritmusok”
élnek. Művészünk emiatt kezdte el használni a székely-magyar
rovásírást is: 1924-től műveit szinte kizárólag rovásírással,
ritkább esetben japánul szignálta. A magyar ékírást nem csak
azért tartotta jónak, mert vele kifejezhette adott tárgy
nemzeti jellegét és hovatartozását, hanem mert szerinte a
magyar nyelv sajátosságait emeli ki, amire a latin betűk nem
alkalmasak.
…OTT LEBEG A LÉGBEN AZ ÖRÖK RITMUS…
Habár Boromisza kijárta a magyar és európai művészoktatás
magasiskoláit Nagybányán, Rómában, Münchenben és
Párizsban, forrongó, heves természetét Ázsia lelki higgadtsága
zabolázta meg.
A keleti, különösen a japán gondolkodás nyújtott segítséget
számára a harmónia, az egységtudat fellelésének ösvényén: a
festő már az 1910-es években készült táj- és városképein is a
folytatólagosságot, ember és természet együvé tartozását
hirdette. „Azt próbálom vászonra rögzíteni, színekbe és
formákba törni, amit magam körül látok. S egy kicsit talán a
rejtett összefüggést is, amelyet a jelenségek külső takarója
alatt érzek. […] Fű, fa, víz, ember, állat, felhő, fény, árnyék
Maja fátyolába takartam, egyetlen egészet jelent az én
számomra. Az embert nem látom külön, elvonatkoztatva a
körülötte lévő élettől” – vallotta később.
Boromisza többször is hangsúlyozta visszaemlékezéseiben a
japán dekoratív stílus hatását művészetére, amely mellett
kritikusai sem mentek el: „A japános látás az idők folyamán
világnézeti fölfogássá alakult benne. Tájainak és a rajtuk lévő
alakoknak japános megjelenéséhez keleti szimbolizmus járult,
melyet Buddha tanai sugalltak” – írta róla Fónagy Béla a
Nyugatban Nemzeti Szalonbeli gyűjteményes kiállítása (1928)
alkalmával. Boromisza nagybányai neós és fauve örökségéhez
hűen nagy, dekoratív színfoltokban és kanyargó festéksávokban gondolkodott, melyek saját belső törvényszerűségük
alapján szabadon görbültek balra-jobbra a vásznon. Bár
palettája örökké őrzi festészetének fauve előzményeit, nála
nem a színekkel való formaképzés, hanem inkább a
motívumok egységes íve volt a lényeg – utóbbi a japán
tusfestmények és fametszetek lényegi formavilágát idézi meg.
POÉTA-SZINESZTÉTA
A japán művészet hatására stílusa festőibbé, költőibbé vált a
20-as évek folyamán: ebbe a keleties vonalba illeszkedik a
talányos-misztikus Tavasz című munka is japán jegenyéivel,
magnóliáival és tusrajzszerű földszigeteivel. Az évszakok,
napszakok körforgása és az időjárási jelenségek korábban is
foglalkoztatták Boromiszát, és a fénystúdiumok különösen
előtérbe kerültek a hortobágyi és budapesti alkotói periódusokban. A Tavasz sűrű atmoszférájában a nap reflektorszerű
sugarai a levegő testességével csapnak össze, és az ezt túlélő,
csipkésen fodrozódó alakzatokat balról a szellő simogatja,
jobbról a szél tépi. A tavaszi záporon áttüremkedő fény a sötétet is érvényesülni hagyja, és ezzel Boromisza érzékletesen
ragadja meg a feleségét verő ördög derűs-borús líráját. Az
ezekben az években született kevés számú olajfestmény szinte
mind tájkép, melyeken – Török Katalin szavaival élve – a
természeti produktumok „rejtett szépsége, csendjük lírai
megfogalmazása” csendül fel, ahol már nincsen dráma, csak
annál több érzelem, sőt egy-két esetben idillbe hajló
érzelmesség.

A festő pár évvel korábban költőket megszégyenítő érzékenységgel írt a tavasz évszakról, és
bár a szöveghely egészen pontosan a hortobágyi tavaszra vonatkozik, bátran idézhetjük a
lankás ösvény illusztrálására is, mely a Budai-hegység felől láttatja Budapestet: „Zöldell a
határ, s a lilásan bugázó fűtengerben a legélénkebb sárga, rózsaszín és fehér foltok
tarkáznak. Az illatos szegfűvirág, a sárga sártelep, a fehérvirágú korpafű, a porcsin, a
cigánybúza s a buja levelű szamártövis, ami innen szinte egzotikus nagyságokat ér el. S ki
tudná még előszámlálni mi minden tör föl a nap felé elrendeltetésében. A fényesedő nap

himnuszát zengi itt minden ősi pogány ritmusban. […] Mindenütt élet fakad. Ilyenkor
távolkeleten a szerzetesek szokásos vándorútjukat is beszüntetik s kolostorba vonulnak,
nehogy járás-kelésükkel akaratlanul is eltiprói legyenek egy sarjadzó életnek.”
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23

n

gross Bettelheim Jolán (nyitra 1900-1972 budapest)

Színes üveggolyók a New York-i ablakban
Colourful Glass Marbles in the Window in New York
61x46 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gross Bettelheim
Hátoldalon | Reverse: a Műcsarnok raglapjának töredéke
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 923 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 8 615 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész tulajdonában, majd a

Vörösváry-gyűjteményben

„Expresszionizmus és kubofuturizmus, mozgás- és
erőkultusz, a tiszta mértani szerkezetek kedvelése és a
játékos dekorativitás ugyanúgy hozzátartozik nyelvezetéhez, mint ahogy az agitatív hang és a szatíra egyaránt
megfér benne.” /Gyetvai Ágnes: „Az Óriásgép” Magyar
Nemzet, 1987. szeptember 17./
Gross-Bettelheim Jolánban az az érdekes – mondta
1993-ban Vörösváry Ákos, az Első Magyar Látványtár
megalapítója –, hogy benne az európai kultúra a maga
amerikai mutációjának feszül neki. Vörösváry nagyban
hozzájárult Gross-Bettelheim művészetének hazai
kanonizációjához, amikor 1972-ben a művésznő halála
után pénzt és energiát nem sajnálva összegyűjtötte a
hagyatékot, és kutatásokat kezdett Gross-Bettelheim
életével, munkásságával kapcsolatban – mindezt csupán
azért, mert elementáris erőt érzett az addig Magyarországon szinte ismeretlen alkotóban. Vörösváry szorgalmasan
paszpartuzta, keretezte, kiállította és kölcsönözte a hozzá
került képeket, hogy így ismertesse meg a magyar szcénát
a korabeli clevelandi történészek körében csak „legtisztább
modernistaként” emlegetett Gross-Bettelheimmel.
EGY NŐI PRINT MAKER AMERIKA PROGRESSZÍV
ÉLVONALÁBAN
Gross Jolán jómódú nagypolgári család sarjaként látta
meg a napvilágot Nyitrán és nagyon korán, egy
Képzőművészeti Főiskolán töltött év után emigrált Bécsbe.
Még pont időben, hiszen egy évvel később őt is sújtotta
volna az érvénybe lépő numerus clausus.
A Kunstgewerbeschule után Berlinbe ment, ahol tanára,

Barzó Endre: Villám, 1930, magántulajdon
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Karl Hofer és a pezsgő, kozmopolita város inspirálta
expresszionista kompozíciókat, köztük sok pasztellképet
készített. A korszak művei a későbbiek tükrében is
emblematikusak vaskos, fekete kontúrjaikkal, érzéki
színfelületeikkel. Gross 1922-ben Párizst is megjárta, vele
a kubizmus mezsgyéjét, de Berlin hatása volt számára az
igazán mérvadó: a német expresszionizmus és verizmus
(Kandinszkij, Georg Grosz és Otto Dix) hullámai haláláig
nem hagytak alább művészetében. 1925-ben hosszú
évtizedekre elhagyta Európát és újdonsült férje,
Bettelheim Frigyes radiológus társaságában Clevelandbe
költözött. Az ekkor még csak 25 éves fiatal művésznő a
Cleveland School of Artban folytatta tanulmányait és ezzel
egy olyan progresszív amerikai közegbe került, mely nem
csak művészi ambíciót, hanem ideológiai nézeteit is
támogatta.
Amerikában tanulta ki mélyrehatóbban a sokszorosító
grafikai eljárásokat, melyek akkoriban élték fénykorukat a
tengerentúlon. 1925 és 1956 közötti életművének jelentős
hányadát tervként szolgáló szénrajzok, litográfiák és
rézkarcok teszik ki, melyek fekete-fehér polémiája
megfelelt Gross-Bettelheim akkori témaválasztásainak: a
felhőkarcolók esztétikája, a vasszerkezetes ipari
létesítmények hűvös romantikája, a hidak, magasvasutak
tiszta konstrukciója nyűgözte le ekkoriban. Művei az
amerikai precizionista iskola elit köreibe emelték, és mire
1937-ben New Yorkba tette át székelyét, Amerika-szerte
közismertségnek örvendett. A művésznő tagja volt a
Cleveland Print Makers érdekszervezetnek, mely a Print
Market rendezvénysorozattal Amerika harminc nagyvárosába vitte el alkotásait. Így állíthatott ki többek között
Chicagóban, New Yorkban, Ohioban, Philadelphiában,
Seattle-ben és Washingtonban, megfordulva a New York-i
Museum of Modern Art, a Whitney Museum és a
Metropolitan Museum of Art termeiben. Utóbbi
gyűjteményében jelenleg nyolc képe is megtalálható. Részt
vett továbbá a Franklin D. Roosevelt New Deal mozgalmából kinövő WPA (Works Progress Administration) társaság
FAP (Federal Art Project) kezdeményezésében, mely
képzőművészeket, zenészeket, színészeket foglalkoztatott
az 1929-es világválság utáni munkanélküliség felszámolá-

Bernáth Aurél Reggel, 1927-28,
Magyar Nemzeti Galéria

sa végett. Workshopokon szerepelt, és műveivel az
American Institute of Graphic Arts rendezte Fifty Prints of
the Year utazótárlatokon is találkozhatott a közönség.
ÜDÍTŐ SOKRÉTŰSÉG, FEMININ LÁGYSÁG
A művészi nyomatok mellett Gross-Bettelheim szatirikus
rajzai, az amerikai elit tagjairól készített art nouveau-s
portréi, csodálatosan finom pasztellrajzai, illetve
kommunista meggyőződésből életre hívott antifasiszta,
antikapitalista agitatív plakátjai is ismertek, melyek tovább
színesítik az oeuvre-t. A művésznő New Massesben és
Daily Workerben lehozott újságcikkei, John Reed Club
tagsága egy proletárművész öntudatos forradalmiságáról
vallanak, amerikai pasztelljei viszont inkább az ellenkezőjéről. Visszafogottabbak, kissé érzelmesek, összességében a
nőies jelleg mutatkozik meg rajtuk. Tompul bennük a
határozott expresszionista látásmód és a kubizmus
utórengése, ami egy puha, derűs geometriát eredményez
– ezt látjuk a Színes üveggolyók a New York-i ablakban
című alkotáson is. A bátor ablakkivágás nem idegen az
akkori magyar festészettől sem: gondoljunk csak Csók
István, Bernáth Aurél vagy Duray Tibor kompozícióira.
Gross-Bettelheim rajzán feszesség párosul a finom, lírai
előadásmóddal, és mindegyik kompozícióban van valami
kis plusz: itt az üveggolyók színes foltszövete alkot frissítő
kontrasztot a havas utcakép fehér mintázatával. Hegyi
Lóránd szépen jellemzi Gross-Bettelheim pasztelljeit a
művésznő 1987-es kecskeméti kiállításának katalógusában:
„Ezeken a lapokon egy-egy apró, jelentéktelen banális
részlet olyan váratlanul súlyos érzelmi terhelést kap, ami
egy »rejtett« poétikus tartalommal telíti a hűvös,
tárgyilagos képet. Úgy tűnik, éppen azok a művek
válhatnak ennek az összetett, szomorú, rezignált és mégis
elkötelezett, együttérzést kifejező művészi magatartásnak
teljes értékű hordozóivá, ahol Gross-Bettelheim feladja a
gondolati sematizmusból következő erőltetett kompozíciós
elképeléseit, s a művet átengedi e poétikus tartalom, e
tárgyilagossággal leplezett »látens« érzelmesség hangulati
kifejezésének.”
Pap Eszter

Duray Tibor Téli utca a műteremablakból, 1937,
magántulajdon
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24 Koszta József (1861-1949)
n

Téli fények (Tanya télen), 1920-as évek
Winter Lights, 1920s
55x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Koszta
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 7 500 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 23 076 - 46 153 EUR	
Szerepelt a BÁV 71. aukcióján, 1986. december
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A BÁV 71. képaukciójának kiállítása. MOM Művelődési
Központ, Budapest, 1988. november – december. (Kat.
12. Tanya télen)
IRODALOM | bibliography
- Bényi László: Koszta József. Budapest, 1959.
- Aradi Nóra: Koszta. Budapest, 1965.
- Egri Mária: Koszta József. Budapest, 1989.
- Szinyei Merse Anna: Koszta József (1861–1949) élete és
művészete a dokumentumok tükrében. Budapest, 2014.
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Koszta József: Izolált farm, 1910es évek, Koszta József
Múzeum, Szentes

„Csak itt érzem magam jól. És csak itt tudok igazán
dolgozni. Összes munkáim, amelyekkel feltűnést keltettem,
mind-mind tanyai alkotásaim. A magyar táj színei,
hangulatai annyira lenyűgöző hatással vannak rám és
annyira idekötnek, hogy úgy érzem, másutt nem is igen
tudnék dolgozni. Annyira magáévá tett és áthasonított a
magyar föld varázsa, hogy talán élni se tudnék már
nélküle…”. Koszta József 1933-as szavai megrendítő
tömörséggel adnak választ a sokszor feltett, csodálkozó
kérdésre: vajon mi késztet egy sikeres festőt arra, hogy
elhagyja a nagyvárost, a múzeumok, a kávéházak és a
galériák inspiráló világát, egy magányos alföldi tanyára
költözzön és ott élje le hátralévő évtizedeit. Az igazi
otthonná váló, ihlető táj az ő életében is hasonló szerepet
játszott, mint Szőnyi Istvánéban Zebegény és a Dunakanyar, vagy Egry József pályáján Badacsony és a balatoni
atmoszféra. Bár Koszta szentesi „honfoglalása” 1912-ben
sokakat meglepett, valójában logikus lépés volt annak a
művésznek az életében, aki a változó korstílusok és
izmusok kavalkádjában inkább az állandót, a tradíció
lokális kötőanyagait kereste.
Az Alföld, Magyarország e látszólag kevés festői témát
nyújtó vidéke már a 19. század közepétől gyakorta feltűnt
az itt dolgozó művészek alkotásain. E jellegzetes magyar
táj sokáig romantikus hangvételű, irodalmias ihletésű
festmények kulisszájaként jelent meg, miközben a végtelen
puszta a lélek szabadságának képi jelképévé vált. A szél
borzolta, alig tagolt rónaság sokszor összeforrt a nemzeti

történelem és karakter sajátságos vagy sajátságosnak vélt
vonásaival, azoknak képi szimbólumául szolgált. A 19. és
20. század fordulója táján az Alföld témáját megragadó
festők a tartalmi vonások hangsúlyozása helyett a tisztán
festői megoldások felé fordultak. A puszta gyorsan változó
fényviszonyai, a zivataros és napfényes vidék ellentéte, a
szélvihar formákat fellazító látványa olyan műveket
ihletett, amelyek nem a topografikus hűségre, nem az
irodalmias, romantikus érzések felkeltésére törekedtek,
hanem a látvány-élmény tisztán festői megragadását
tűzték ki célul. Koszta azonban úgy tudta az impresszionisták fény- és atmoszféraközpontú piktúráját hazai
környezetbe adaptálni, hogy közben megtartotta képeinek
valóságtól elemelkedő, gondolati és hangulati többletét is.
Ezt érezzük a most bemutatott alkotáson: miközben
megcsodáljuk a látványélmény friss és érzéki megragadását, a napfénnyel átitatott színek ragyogását, a gyönyörű
mélykék árnyékok szépségét, közben érezzük az önmagára
utalt létezés magányosságát, de a melegséggel és
szeretettel átitatott otthon hívását is.
A Téli fényeken feltűnő egyszerű, puritán épületcsoport
Koszta számára nem pusztán festői témát, de mindennapi
életének szinterét is jelentette. Bár időről-időre elutazott
Pestre, részt vett a legfontosabb művészeti rendezvényeken, de talán egyetlen magyar festő sem élte meg ilyen
magától értetődő természetességel a földközeli, földműves
lét hétköznapjait. Már a saját „birtok” megvétele előtt
vonzotta a Szentes határában fekvő, vizes-lápos,

földszintes tanyákkal tagolt, alacsony horizontú táj, a mely
talán belgiumi, hollandiai élményeire is emlékeztete. E
természeti részlet karakterének tökéletes megragadása
elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy Koszta nem csupán
egy motívumgyűjtő utazás állomásaként, hanem
élethosszig szolgáló otthonként tekintett erre a vidékre. A
képelemek nyugodt, statikus komponálása, a téma csendes
egyszerűsége izgalmas kontrasztban áll a festői felület
mozgalmasságával, a lendületes ecsetjárással. A vibráló
foltok ritmusa, az alkotó kéz artisztikus mozdulata leválik
az ábrázolt látványról és önálló életet él, külön minőséget
képvisel. Ez a megunhatatlan egyéni hang, a Koszta
műveiből sugárzó abszolút festőiség adja e kép igazi
erejét, amelyet megunhatatlan harmóniává old a kép
lélekzengető színvilága: a barnából, kékből, pirosból és
fehérből szőtt kolorit, amely a lágyan melegítő téli
napfény, a puha hangok és az otthonos hangulatok
illúzióját kelti a nézőben.
Molnos Péter

Koszta József: Kukoricatörés, 1915-20 között,
Koszta József Múzeum, Szentes
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25 Márffy Ödön (1878-1959)

26 Bene Géza (1900-1960)

Női akt szabadban
Female Nude in Open-Air

Modell műteremben tükör előtt
Model in the Studio in front of a Mirror

38x26,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Márffy

31x23 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Bene Géza

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 154 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 308 EUR	

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 538 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 153 - 3 692 EUR	

n

n

A kép hátoldalán: Önarckép
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27 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Kék táj lovaskocsival, híddal, 1920-as évek második fele
Blue Landscape with Horse Carriage, late 1920s
39,5x62 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 076 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 923 - 8 615 EUR	

Scheiber Hugó: Fényözön, 1925 körül, magátnulajdon
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28 Jobbágyi Gaiger Miklós (1892-1959)
n

Párizsi aktok a műteremben (Passians), 1930
Nudes in the Studio in Paris (Passians), 1930
110x145 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gaiger M 1930
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 846 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 308 - 21 538 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Észak-amerikai magángyűjteményből
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Jobbágyi Gaiger Miklós, Kákay-Szabó György, Kern
Andor, Kotász Károly, Rónay Kázmér, Vásárhelyi Győző
festőművészek gyűjtemények kiállítása, 1933, Ernst
Múzeum
IRODALOM | bibliography
- Bodnár Éva: Jobbágyi Gaiger Miklós. In.: A Magyar
Nemzeti Galéria Közleményei 5. szám (1965), 151–152.
- (ákos): Jobbágyi Gaiger Miklós festőművész gyűjteményes kiállítása a Műteremben.
In.: Népszava, 1939. április 16.

Előkelő látványfestő
Jobbágyi Gaiger Miklós azon két világháború közötti
neves, előkelő és kifinomult látványfestő alkotók sorába
tartozik, akiknek emlékét a 20. század második fele
kitörölte a művészettörténeti kánonból. Geiger Szentgotthárdon született ősi dunántúli nemesi családba, édesapja
törvényszéki bíró volt. Tizenévesen csodagyerekként
ünnepelték, Ferenczy Károly pedig egyik legügyesebb
tanítványaként tartotta számon. Rendszeresen kiállított a
pesti galériákban a két világháború között, csak az Ernst
Múzeumban négy gyűjteményes tárlata nyílt 1918–34
között, 1939-ben pedig a Műterem galériában rendezte
meg nagy kiállítását. Rendszeresen eljárt a Gresham
asztaltársaság összejöveteleire, ahol Egry József
sakkpartnereként múlatta az időt. De nem volt társasági
ember: öccse korai öngyilkossága búskomorságba sodorta,

zárkózottá tette az ígéretes pályakezdés után. Kortársai
mégis kedvelték műveit, ma is megtaláljuk képeit régi
gyűjteményekben és múzeumi kollekciókban.
A néma hegedű
Karakteréről a pályaívét megrajzoló Bodnár Éva írta: „Akik
ismerték, barátai, pályatársai egybehangzóan úgy vélték,
végtelenül szerény, finom, visszahúzódó, magányos ember
volt. Érzékeny, zárkózott, befelé élő művész, aki csak a
festés hevében és egy-két barátja előtt oldódott fel.
A Gellérthegy oldalára kapaszkodó Orlay utcában élt
édesanyjával, csöndesen, visszavonultan. Egész világát a
festészet és a zene jelentette. Hegedülni művészien tudott,
sőt a hegedűkészítéshez is értett. Bach műveinek formai
fegyelmezettsége, klasszikus szépsége állt hozzá
legközelebb. Szerénységére, ’szinte észrevétlenül élni’
felfogására jellemző, hogy hangtalan hegedűt készített
magának s inkább azon játszott, csakhogy szomszédait ne
zavarja.” A második világháború után legjobb barátja
Pátzay Pál volt, akinek köszönhetően nem szorították
teljesen partvonalra a szocreál idején. Az ő közbenjárására
került halála után – 1963-ban – a Magyar Nemzeti
Galériába több mint húsz festménye.
Párizsias aktok
Akárcsak stiláris rokona, Vaszary János, Gaiger is Párizsból
nyerte a friss, ropogós, festői inspirációkat az 1920-as
évek végén. Ebből nőttek ki a pasztellesen virtuóz ecsettel
előadott aktkompozíciói is. A Lehel Ferenc által „szemtelenül szép”-nek nevezett nőalakjai természetes könnyedséggel gyűlnek össze nagy méretű vásznain, beszélgetnek,
heverésznek, modellt ülnek, vagy csak céltalanul ejtőznek.
Bár Gaiger tájképeket és csendéleteket is festett, mégis
érzékenyen modellált, sötét kontúrokkal – mint Vaszary
ebben az időszakban! – körvonalazott aktkompozícióiról
vált híressé. Ahogy a Népszava kritikusa írta 1939-es
kiállításáról: „Jobbágyi Gaiger Miklós legfőképpen mégis
aktfestő. A szép emberi test látványának őszinte örömét
adja. (...) De itt semmi sem a tudás csillogtatásáért van,
nem keresi a nehéz feladatot csak azért, hogy megoldhassa: ezek az aktok elegánsak, egyszer-egyszer egy csöpp
elkerülhetetlen és sohasem bántó erotikummal.”
A gyűjteményes tárlatain szereplő aktos kompozíciók közül
– a cím alapján – az 1933-ban kiállított Kártyavetéssel
azonosíthatjuk a most felbukkant festményt.

Jobbágyi Gaiger Miklós: Fiatalkori önarckép, 1913
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29 Boldizsár István (1897-1984)

30 nagybányai festő 1930 körül

Virágzó fák Zánkán (Tavasz)
Blossoming Trees in Zánka (Spring)

Malomárok Nagybányán
Mill-Stream in Nagybánya

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

60x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: olvashatatlan

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 462 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 3 692 EUR	

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 538 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 153 - 3 076 EUR	

n
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31 Perlmutter Izsák (1866-1932)

32 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Kis kertészlány, 1905
The Little Gardener, 1905

Római szökőkút (A Villa Borgese parkja) , 1914
Fountain in Rome (Villa Borghese), 1914

15,5x23,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlmutter 1905

18,5x24 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlmutter
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1914

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 861 EUR	
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 169 - 1 538 EUR	
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Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 461 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 5 538 EUR	

Szökőkút a Villa Borghese parkjában,
Róma

Kieselbach galéria
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33 Egry József (1883-1951)
n

Badacsonyi napsütés
Sunlight in Badacsony
30,5x36 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József Badacsony
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 11 692 EUR	
Becsérték: 4 400 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 13 538 - 18 461 EUR	

Egry József: Badacsonyi est, 1930 körül,
magántulajdon

Egry József: Isola bella, 1930,
Magyar Nemzeti Galéria
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34 Molnár C Pál (1894-1981)

35 Scheiber Hugó (1873-1950)

Hat metszet az Új Testamentumhoz
Six woodcuts to the New Testament

Bárhölgy (Szeparé)
Bar Lady

lapméret: 24,5x35 cm
Fametszet | Woodcut

67,5x43,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H

n

A hat mű együttes kikiáltási ára: 36 000 Ft / 110 EUR	
Becsérték: 50 000 - 100 000 Ft
Estimated price: 150 - 307 EUR 			
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n

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 769 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 14 769 EUR	

Kieselbach galéria
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36 Ferenczy Béni (1890-1967)

37 Tóth Menyhért (1904-1980)

Ibolyacsokor üvegvázában, 1965
Violet in a Vase, 1965

Virágcsendélet
Still-Life of Flowers

14,5x10 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Béni F 1965

70x47,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: TM

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 431 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 615 - 1 231 EUR	

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 307 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 4 923 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor müncheni magángyűjteményben

© Zsellér Jenő

n
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38 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Nagyváros (Sínek mentén), 1930 körül
City (Rails), c1930
38x45 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Schönberger A
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 462 - 27 692 EUR	

Bortnyik Sándor: Damjanich utca, 1918,
Szombathelyi Képtár

Schönberger Armand: Déli vasút, 1936,
Magyar Nemzeti Galéria
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39 Kukovetz Nana (1885-1919)
n

A római Piazza di Spagna a Fontana di
Barcacciával, a Spanyol lépcsővel és a Trinita
dei Monti templommal, 1913 körül
Piazza di Spagna with the Fontana di Barcaccia,
the Spanish Steps and the Trinita dei Monti
Temple, c. 1913
50x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kukovetz
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Kukovetz
Nana
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Roma
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 676 EUR	
Becsérték: 400 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 3 076 EUR

Geometrikus térszerkesztés, heves, száraz ecsetvonások,
a színek összefüggő rendszere, terrakották, lilák és gazdag
szürkék színorgiájában.
Ez Kukovetz Nana tolmácsolásában Róma egyik
legelegánsabb köztere, a Piazza di Spagna, melyet a
turista-zarándokhely Spanyol-lépcső köt össze a magaslat
tetején elhelyezkedő Trinita dei Monti templommal.
A festmény előterében a Giovanni Lorenzo Bernini által
befejezett Bárka szökőkút (Fontana di Barcaccia) látható,
melyet a teret elöntő 1598-as árvíz emlékére rendelt meg
VIII. Orbán pápa, amikor is az árvíz alászálltakor egy
megfeneklett bárka fogadta a térre látogatókat. A kutat
tápláló Acqua Vergine vezetéknek nem volt elég erős a
nyomása ahhoz, hogy a kút vizét látványos magasságokba
emelje, így a tervező, Pietro Bernini kénytelen volt egy
hosszanti, félig a föld alá „merülő” emlékművet
megálmodni kompromisszumos megoldásként. Nana az
impozáns látványt előkészítő, szűk Via di Condottin
helyezte el festőállványát, ahonnan egészében beláthatta
a lépcsőt, a lépcsőt díszítő pazar virágtengert, a
templomot és a templom előtt álló egyiptomi obeliszket.
Bal oldalt kicsit még a legendás Babington’s Tea Room
épülete is felbukkan a kompozíció kereteként.

EGY NŐI NEÓS
A mű valamikor 1913 tavaszán-nyarán készülhetett,
Kukovetz Nana francia internálása előtti évben. Mindezt
megelőzvén Nanában (polgári nevén Annában) a
nagybányai „neós” nemzedék kevés női festőjének egyikét
tisztelhetjük, aki már tizenhét évesen, 1902-ben
Nagybányán festegetett Réti István és Ferenczy Károly
korrektúrájával. 1903-ban Vajdahunyadra utazott Hollósy
Simon nyári művésztelepére, ahol Ziffer Sándorral
dolgozott együtt, majd 1906-ban újra visszatért
Nagybányára. Még ez év októberében kiállítást rendezett
műveiből szülővárosában, Szegeden, amelynek bevételeiből Párizsba utazhatott, ahol Gauguin és Cézanne
gyakorolta rá a legnagyobb hatást. Következő évben
Zifferrel, Berény Róberttel, Czóbel Bélával, Perlrott Csaba
Vilmossal, Körmendi-Frim Ervinnel állított ki a párizsi
Függetlenek Szalonjában.
Nana 1900-as évek második felében készült festményeit a
nagybányai neósok erős színvilága jellemezte, később
azonban Hans von Marées naturalista és El Greco
klasszikus örökségét is magáénak vallotta. München és egy
újabb párizsi intermezzo után 1912-ben Hódmezővásárhelyen is kiállított, s ez alkalomból A jövendő folyóirat
dicsérte színpompás, jellegzetes fényelméletét,
rajzvirtuozitását és „színes, eredeti, merész kontúrjait,
impresszióit, melyeket a színfoltok, lilás, rőt színek, imbolygó ködök revelálnak”. Ugyanezek a lilás, rőt színek,
imbolygó ködök kísérték el őt 1913-14-es olasz- és
franciaországi útjára is, ahol a most kalapács alá kerülő
festmény született, történetesen Rómába, a Piazza di
Spagnára.
A POLITIKA VIHARAINAK ÁLDOZATA

tett, míg más források pont az ellenkezőjéről számolnak
be, történetesen arról, hogy Nana a Tanácsköztársaság
ideje alatt a francia frontvonalakon átjutva, röplapokat
terjesztve próbált agitálni a francia katonák között. Habár
politikai szerepvállalása viták tárgyát képezi ma is, a
szocialista történetírás mártírt csinált a tragikus
körülmények között elhunyt Kukovetz Nanából, akit
fehérnek mondott katonák ölhettek meg a Tanácsköztársaság bukása után öt nappal, 1919. augusztus 5-én a
Szeged melletti Szatymazon. Kukovetz Nana akkoriban a
falu menti Csermák-tanyán lakott: festett és tanított,
ahogy korábban is mindig. A katonai kompánia estére
megfáradt az egykori direktóriumi tagok összegyűjtésében,
és a Báló vendéglőben iszogatott, amikor az alkoholtól
megrészegülve eszükbe jutott, hogy meglátogatják a
„francia kisasszony” Kukovetz Nanát is, aki a vígan nótázó
katonák jöttét hallva az ellenkező irányban lévő szőlőn át
próbált meg elmenekülni. Mivel a tisztek aznap minden
menekülőre lőttek, hamar lekapták fegyvereiket a kocsiról,
és Nana után lőttek, aki végül a szőlőben összerogyva
lehelte ki a lelkét.
Ittas, önkényes tisztek meggondolatlan cselekedetének
áldozata lett, de életművének megszakadását lényegében
a ’19 utáni zavargások okozták – mint oly’ sok más
művészét akkoriban. Sok alkotói életműbe szólt bele a
történelem, sokan bontakoztatták ki a tehetségüket
külföldön, és ez alapjaiban befolyásolta a 20. század
elejének művészeti képét Magyarországon. Kukovetz Nana
is egyike volt a súlyos veszteségeknek: 1919. augusztus
5-én nem csak egy bohókás kedvű, szolgálatkész lánytól
fosztották meg a világot, hanem egy olyan tehetséges
művésznőtől is, akiben valószínűleg még rengeteg csodás
festmény ötlete érlelődött.
Pap Eszter

Az első világháború Nanát Franciaországban érhette, ahol
szinte rögtön internálták a francia hatóságok, és csak
1918 tavaszán engedték haza Magyarországra.
A Tanácsköztársaság kikiáltásakor a festőnő baloldali
meggyőződésétől hajtva rögtön belépett a pártba.
Megalapozottnak tűnő vélekedések szerint az addig
politika iránt érdektelen festőnő a franciáknak kémkedhe-

Részlet a Római vakáció című filmből, 1953
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40 Sváby Lajos (1935-)

41 Remsey Jenő (1885-1980)

Kikiáltók, 1982
Criers, 1982

A párizsi Moulin Rouge öltözőjében
In the Dressing Room of Moulin Rouge

70x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Sváby 82

100x70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Remsey Paris 963

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 861 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 461 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 046 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 2 153 EUR	

n
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42 Pirk János (1903-1989)
n

Nyári mezőn (Nagybánya), 1920-as évek eleje
In the Summer Fields (Nagybánya), early 1920s
101x121 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pirk János
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 615 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 307 - 6 153 EUR	

Pirk János
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43 Tull Ödön (1870-1911)

44 Molnár C Pál (1894-1981)

Sárkányölő Szent György
St. George the Dragonslayer

Az utolsó vacsora, 1933
The Last Supper, 1933

33x16 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tull

50x45 cm
Tempera, fa | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP 1933

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 492 EUR	
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 615 - 1 077 EUR	

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 076 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 307 - 6 153 EUR	

n

n

Szerepelt a BÁV 61. árverésén, 1983 szeptember
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45 Barabás Miklós (1810-1898)
n

Fiatal lány masnis rózsaszín ruhában karikajátékkal (A művész unokája,
Szegedy-Maszák Leóna festőnő portréja), 1893
Young Girl in a Pink Dresss (The Granddaughter of the Artist,
Leóna Szegedy-Maszák), 1893
100x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: restaurátori igazoló cimke
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 538 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 230 - 15 384 EUR	

Barabás Miklós: Galambposta, 1843, Magyar Nemzeti Galéria
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46 Ilosvai Varga István (1895-1978)

47 Scheiber Hugó (1873-1950)

Csendélet szölővel és körtével
Still-Life with Grapes and Pears

Lovaskocsi
Horse Carriage

70x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ilosvai Varga I

56x48 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 861 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 153 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 4 923 EUR	

n
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48 Vass Elemér (1887-1957)

49 Bartha László (1902-1958)

Virágcsendélet ablakban, 1956
Still-Life in teh Window, 1956

Kilátás a tihanyi Belső-tóra (Naplemente)
View to the Belső-tó in Tihany (Sunset)

64,5x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vass E 956

80x60 cm
Olaj, karton, fa | Oil, cardboard on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1959 Bartha László Tihany

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 650 000 - 950 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 2 923 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 000 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 462 - 4 308 EUR	

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szépség és hangulat – Vass Elemér (1887-1957)
festészete, Kieselbach Galéria, 2018. szeptember

n

Felsőfokú tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte. 1937-38-ban a Római iskola ösztöndíjával
Olaszországba ment tapasztalatokat szerezni. 1946-48 között a francia kormány ösztöndíjasaként Franciaországba jutott ki tanulmányútra, amelyet később több évben is megismételt, egy-egy alkalommal néhány hónapos utat
tett. Folyamatosan megmérette magát mind egyéni, mind csoportos kiállításokon. 1945-ig a KÉVE, a Nemzeti
Szalon, a Szinyei Merse Pál Társaság és a KÚT kiállításain szerepelt. 1948 után származása miatt mellőzték,
1955-ben kizárták a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségéből, de 1957-től már rendszeresen részt
vett a korban szokásos országos és csoportos kiállításokon, számos európai ország kiállításaira is eljutott. A párizsi
művészvilággal való találkozása a modern festészeti irányzatok felé terelte érdeklődését, a multikulturális
világváros nem volt idegen az Erdélyből származó festőnek. Franciaországban találkozott például a kubista
Georges Braque-kal és a futurista Gino Severinivel. Eredetiben tanulmányozta Van Gogh, Matisse, Picasso és
mások munkáit. Bartha képei leginkább külföldön találtak vevőkre, de hazánkban is őriz tőle képeket a budapesti
Magyar Nemzeti Galéria, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, a Kecskeméti Képtár és a Szombathelyi Képtár.

Szépség és hangulat,
Vass Elemér festészete, 2018
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50 Lotz Károly (1833-1904)
n

Bacchánsnő
Bacchante
23,5x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 384 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 21 538 - 30 769 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Glück Frigyes tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Lotz kiállítás. Műcsarnok, 1905. kat. 296,
- Lotz Károly emlékkiállítása, Műcsarnok, 1993. kat 270

Lotz Károly: Fekvő akt, 1890 körül, Kovács Gábor Gyüjtemény
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51 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Párizs (Notre Dame)
Paris (Notre Dame)
50x36 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Csaba
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 11 076 EUR	
Becsérték: 4 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 13 846 - 27 692 EUR	
Szerepelt a BÁV 76. aukcióján, 1988. szeptember
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52 Johann Baptist Reiter (Urfahr 1813-1890 Bécs)
n

Visszatérés a bevásárlásból (Lexi, a művész lánya), 1870-es évek közepe
Returning Back from the Shopping (Lexi, the Artists Daughter), mid 1870s
63,5x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Reiter
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 462 - 27 692 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Ferdinand Silas bécsi gyűjteményében,

Johann Baptist Reiter A kis ékszerárusnő
című képe a Cilinder és lokni kiállítás
plakátján

majd európai magángyűjteményben

- Hirschler & Comp. aukciója, 1907. április 10.
- Anton Stöckl Könyvkiadó aukciója, 1910. március 7.

BIEDERMEIER-REALIZMUS
Johann Baptist Reiter változatos életműve a 19. századi
közép-európai művészet hat évtizedét öleli fel az 1830-as
évektől egészen 1885-ig. Habár a linzi származású festő
egy olyan korba született, amely még hangos volt a kései
romanticizmus és klasszicizmus akkordjaitól, és jócskán
követte a biedermeier kispolgári hangszínét, már
felhangzottak a realista festészet első zöngéi is. A kései
barokk megkövesedett intézményrendszerét megdöntő
irányzatok együtt éltek, és egymásból ihletődve, egymással
keveredve hozták létre a 19. század osztrák-magyar
művészetének sajátos szín- és formavilágát, idealista
köntösbe bújtatott pre-realizmusát. Ez a sajátos
„Biedermeier-Realismus” az 1830-as években tetőzött, és
alapvetően meghatározta Reiter egész festői pályafutását.
A látottak többé-kevésbé történő visszaadásában
idealisztikus és realisztikus elemek oda-visszakapcsolása
játszik, ami termékenyen idézi meg Ferdinand Georg
Waldmüller realista hagyományát, a Johann Peter Krafft
által közvetített davidi monumentális-naturalista vonalat,
a nazarénus festészet szakrális nyugalmát Leopold
Kupelwiesernek köszönhetően, de még a 17. századi
németalföldiek emblematikus zsánerfestészetét is.
Johann Baptist Reiter munkáival 2015-ben, a balatonfüredi Vaszary Villában nyílt Cilinder és lokni kiállításon is
találkozhatott a nagyérdemű, ahová a Szépművészeti
Múzeum kölcsönözte Munkás és Munkásnő vásznait.

Johann Baptist Reiter: Munkás, 1848,
Szépművészeti Múzeum
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Festőnk kezdetben történeti és vallásos képekkel
jelentkezett, híressé azonban portréival és zsánerképeivel,
elsősorban egyalakos zsánerképeivel vált. Művein főleg a
kispolgári réteg tagjait ábrázolta, de a 40-es évek közepén
az arisztokrácia tagjai is elkezdtek érdeklődni alkotásai
után: vásárolt tőle többek között Esterházy Pál herceg,
Erdődy gróf és megfestette a Batthyány család ügyvédjét,
Zsoldos Ferencet is. Ekkor már négyfogatos hintóval járta
Bécs utcáit, és háztartását mór szolgáló vezette.
LEXI, A TARTÓZKODÓ SZÉPSÉG
A Munkás és Munkásnő kompozicionális megoldása
köszön vissza a Visszatérés a vásárlásból című képen is,
ahol Alexandrinét, a művész tizenpár éves leányát látjuk a
mű vertikális középtengelyében, háttérben a Duna békés
folyamával és rácsos kerítéssel, melyek a kép horizontális
tengelyét erősítik. Reiter alkotásai minden természetességük ellenére nagyon szigorúan szerkesztettek – emögött
egyfajta módosított realizmus áll. A festő soha nem az
ábrázolt tevékenység, hanem a nézőnek szánt, fényárban
úszó arc köré rendezte a kompozíciót, azonban örömét
lelte az anekdotikus képi elemekben: a bevásárló kosár, a
fémkanna, a bögrék (sőt még a kutya is) mind-mind a
festői géniusz felcsillantását szolgálják. Utóbbi igényében
közrejátszhatott gravírozói, címer- és porcelánfestői
múltja, illetve az, hogy fiatalkorában angol és francia
fametszetekből, holland zsánerfestményekből (Terboch,
Metsu, Gerard Dou) tájékozódott.

Johann Baptist Reiter: Munkásnő, 1848,
Szépművészeti Múzeum

A Johann Baptist Reiterről szóló könyv
borítója

A kép készültekor már a 70-es évek derekán járunk (Lexi
1864-es születésű); Reiter ekkorra szakadt el a 40-es
évekbeli osztrák festészet szentimentális, moralizáló
felhangjától. Realista arcképfestészete ekkoriban érte el
csúcspontját, és monográfusa, Alice Strobl erre a
periódusra datálja festészetének második felvirágzását is a
Lexi-festmények formájában. A hőn szeretett leánygyermek kibontakozó szépségét végigkövethetjük a 60-70-es
évek alkotásain, magával ragadó természetessége a festő
számos művén köszön vissza ránk. A most kalapács alá
kerülő művön még bájosan ki is billenti a fejét – így
viszonozva a néző érdeklődését. Barna kabátkába és vörös
csíkos szoknyácskába öltöztetett alakja beleolvad a meleg
barnák szimfóniájába, amit tovább fokoz a festmény
vöröses-sárgás, vékony alapozása. A barnás alaptónus
életre kelti a kerítés és a háttérben lévő épület mélyzöld
tónusait, és igazi téli hangulatot varázsol a szombat
délutáni bécsi folyópartra.
Pap Eszter

A Szépművészeti Múzeum Reiter-képei a balatonfüredi Vaszary Villa
Cilinder és lokni című kiállításán 2016. október-december
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53 Mattioni Eszter (1902-1993)

54 Klie Zoltán (1897-1992)

Zebegényi Duna-kanyar
The Danube Bend at Zebegény

Mesetáj kék házikóval, 1926
Fairy Tale Landscape, 1926

80x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattioni

50x61,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Klie Paris 1926

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 615 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 923 - 7 384 EUR	

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 153 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 5 538 EUR	

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- ÉRTÉKEINK...válogatás pécsi magángyűteményekből.
PÉCS GALÉRIA 2009. december 12. - 2010. január 10.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kosári Aurél kedvenc tárgyainak lajstroma című kiadvány
20. oldalán. Pécs. 2012.
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55 Plány Ervin (1885-1916)
n

Tavaszi kert, 1907-09
Spring Garden, 1907-09
75x105 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Plány Ervin 1907-09
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 73 846 EUR	
Becsérték: 30 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 92 308 - 153 846 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor magyar magángyűjteményben
- Egykor németországi magángyűjteményben
- TEFAF Maastrich vásár
- Monacói magángyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Művészház első csoportos kiállítása. Művészház,
Budapest, 1909. december. Feltehetően azonos: Kat. II/7.
Virágos kert.
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Plány Ervin: Virágos kert, 1910, Kecskeméti Képtár, Kecskemét

Egy felejthetetlen életmű

Párizs, Gauguin és a pointillisták

Múzeumi rangú remekmű

A magyar festészet történetében nem ritka, hogy egy-egy
életművet alig néhány tucat műalkotás reprezentál. A
történelmi tragédiák pusztító sorozatát és a fejletlen
mecenatúrát rövidre szabott életek és hirtelen megtört
művészi pályák jelzik. A csonka pályaívek túl hosszú
sorából régóta kiemelkedik a most elemzett mű szerzője,
Plány Ervin munkássága. Az első világháborúban halálos
sérülést szerző festő életét csupán néhány alapvető adat
világítja meg: 1885-ben született Budapesten, 1906-tól
pár éven át a nagybányai szabadiskolában dolgozott, majd
egy rövidebb olaszországi tanulmányút után Párizsban
gyűjtött művészi útravalót. E tényeken kívül alig maradt
más, mint néhány kiállítási adat a Művészház, a Nemzeti
Szalon és a Műcsarnok tárlatain szereplő műveiről. A még
egy rövid lexikoncímszóhoz is kevés ismeret könnyen
vezethetett volna a feledés homályába, ha nem maradt
volna fenn egy kiemelkedő jelentőségű, kitűnő
provenienciájú festmény, amelynek elsöprő vizuális ereje
egymagában legyőzött minden hátráltató tényezőt.
A Kecskeméti Képtárban őrzött Virágos kert című kép
1911-ben került a város tulajdonába, Nemes Marcell, a
korszak legjelentősebb, európai hírű műgyűjtőjének
ajándékaként. A század elejének egyik legdekoratívabb
magyar festménye hatalmas, képzeletbeli felkiáltójelként
állt Plány Ervin neve mellett: nem hagyta, hogy
elfeledkezzünk róla.

A Kecsekeméti Képtár pazar festményéhez hasonlóan a
most bemutatott alkotás, a Tavaszi kert is a korszak
magyar képzőművészetének legeredetibb, legizgalmasabb
darabjai közé tartozik. Nem csupán festői kvalitásai miatt
érdemel kitüntetett figyelmet, de művészettörténeti
jelentősége is kiemelkedő: egy hazai művekkel szinte alig
reprezentálható stílusirányzat, a pointillizmus jelenlétéről
és hatásáról ad számot. Plány aprólékos munkával, a
képen olvasható datálás tanúsága szerint két esztendőn át
fejlesztette kompozícióját, melyet minden bizonnyal a
párizsi tanulmányútján látott művek, elsősorban Seurat,
Signac és Theo van Rysselberghe alkotásai ihlették. Elődei,
a francia pointillisták a kortárs fizika tanainak felhasználásával kívánták meghaladni az impresszionizmus általuk
formátlannak és esetlegesnek tartott műveit. Elvetették A
spontaneitás és a pillanatszerűség helyett a szigorú
kompozíciót, a patikamérlegen kiegyensúlyozott
színhasználatot helyezték alkotói módszerük fókuszába.

Plány jól láthatóan tudományos pontossággal alkalmazta
képén a neoimpresszionisták képépítő elveit. A színintenzitás fokozása végett nem a palettán keverte a festéket,
hanem a vásznon, mégpedig oly módon, hogy apró
festékpöttyöket helyezett egymás mellé, melyek a néző
szemében olvadnak össze. A szimultán kontraszt
törvényeinek megfelelően nem csupán az ábrázolt tárgyak
saját színét és a megvilágító fényforrás árnyalatát ábrázolta, hanem melléjük illesztette kiegészítő színük festékpöt�tyeit. Ezért került kékeszöld a vörös mellé, vagy éppen
türkizkék folt a narancs szomszédságába. A szem
ideghártyáján e különféle ingerek vibráló színizgalmat
ébresztenek, sajátos lüktetést és dinamikát kölcsönözve a
kompozíciónak.
Plány páratlan dekoratív érzékkel emeli képének egyik
legfontosabb elemévé az előtérben álló virágzó fa ezerágú
árnyékát, s a mélybe futó ösvények perspektivikus
rövidülését kihasználva elkerüli azt, hogy a síkszerű
dekorativitás oltárán áldozatul essen az ábrázolt
kertrészlet térbeliségének élménye. A Tavaszi kert igazi
összegző, múzeumi rangú főmű: a francia festészet
termékenyítő hatásának újabb gyönyörű bizonyítéka, mely
ritkán látott árnyalatokkal bővíti a 20. századi magyar
festészetről alkotott összképünket.
Molnos Péter

Pólya Tibor: Parkrészlet, 1900as évek eleje, magántulajdon
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56 Kotász Károly (1872-1941)

57 gróf Teleky Ralph (1890-1982)

Virágos kert villa ablakában könyöklő nővel
Flower Garden with a Woman in the Window

Kisvárosi ligetes park napsütésben, 1911
Sunlit Park, 1911

63x39 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kotász

60x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: TR 1911

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 677 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 984 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 461 EUR	
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Párizsban tanult Paul Baudin freskófestőnél az 1910-es évek elején, később Bécsben folytatott
tanulmányokat az ottani iparművészeti főiskolán, mestere Berthold Löffler volt. 1921 nyarán már
Nagybányára költözött, s látogatta két éven keresztül az ottani Szabadiskolát, munkáit Thorma
János korrigálta, két év után önállóan dolgozott. Az 1920-as évek közepén látogatta a budapesti
Képzőművészeti Főiskolát, ott Olgyai Viktor volt a mestere. A nagybányai festőkkel állította ki műveit
Erdély nagy városaiban, sőt Bukarestben is. Az 1930-as évek közepén állított ki a budapesti Nemzeti
Szalonban, 1939-ben saját budapesti műterme helyiségében mutatta be kollekcióját. Színvilága és
témaválasztása a nagybányaiak közt Ziffer Sándor művészetével rokonítja az övét. Az 1956-os
forradalom bukása után Svédországba menekült, Stockholmban halt meg 1982-ben.
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58 Thorma János (1870-1937)
n

Nimfa ligetben
Nymph in the Grove
60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Thorma
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 846 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 12 308 - 20 000 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1939, Thorma János emlékkiállítás, Nemzeti Szalon
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János. Thorma János
Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas,
2015, 297.
IRODALOM | bibliography
- Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János. Thorma János
Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 2015
- Bay Miklós – Büki Barbara – Kovács Zita – Rád Szilvia
– Szakál Aurél: Thorma. Thorma János (1870–1937)
nemzetközi vándorkiállítás. Thorma János Múzeum –
Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 2012
- Bay Miklós – Boros Judit – Murádin Jenő: Thorma.
Körmendi Galéria, 1997.
- Thorma János emlékkiállítás katalógusa. Nemzeti Szalon,
Budapest, 1939
Oeuvre-katalógusok | Oeuvre Catalogues
- Thorma János nagybányai festő műveinek a Törzskönyve,
kézirat, Magyar Nemzeti Galéria, 43-as tétel
- Bay Miklós – Boros Judit – Murádin Jenő: Thorma.
Körmendi Galéria, 1997, 298-as tétel
- Kovács Zita – Büki Barbara: Thorma János. Thorma János
Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas,
2015, 384-es tétel
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A magyar szecesszió főművei
A magyar szecesszió főműveit fiatal piktorok festették
abban a termékeny pillanatban, amikor elszakadtak a
müncheni köldökzsinórtól, de még nem alakították ki saját,
nagybányaias ihletettségű posztimpresszionizmusukat,
hanem hagyták magukat megérinteni a legfrissebb
korszellemtől, az art nouveau-tól. Így született meg
Vaszary János szecessziós indás keretbe foglalt Aranykora
(1898), Ferenczy Károly két részből megfestett Archeológiája (1896) és Thorma János aranylapokkal ékes Bilcz Irén
portréja (1892), amely a magyar szecessziós festészet
egyik legkorábbi ékköve. Nagybányán – a plein air mellett
– végig jelent voltak a meztelen nők: a dombokba és
erdőkbe beleszerető fiatal művészeknek az art nouveau
erdei aktjai és mitológiai jelenetei remek kiindulópontot
jelentettek.
„Minden művészet a természet ágyékából
született”
Thorma János, a megbecsült nagybányai mester már a
művésztelep hőskorban elkülönült a többiektől, a
központtól távolabb, a Felsőbányai úton lakott. Az
elszegényedett kiskunhalasi nemesi családba született
Thorma felmenői révén teljesen átélte a 19. század
nemzeti sorstragédiáit, ráadásul temperamentumos
karaktere is elválasztotta a többiektől. „Thorma szenvedélyes fiú volt, tele hévvel” – jegyezte meg lakonikus

rövidséggel Lyka Károly. Petőfi Sándor figurája, az aradi
vértanúk és Budavár visszavétele foglalkoztatta festői
képzeletét, olyan történeti témák, amelyek a 19. századi
historizmus piktorainak ecsetjére illettek. „Mély tartalmú,
nagy kompozíciók feszítik festői képzeletét” – jellemezte
barátját Réti István. A történeti témák ellenére Thorma
fogalmazta meg legpontosabban a természet megismerésén és az aktrajzon alapuló, modern nagybányai művészeti
iskola esztétikai alapelveit. „Minden művészet a természet
ágyékából született” – vallotta.
Táncoló erdei nimfa
Thorma művészeti alapelvei leginkább az erdei környezetbe helyezett aktokban öltöttek testet. Ez az a szecessziós
párosítás, ami a századforduló művészeinek képzeletét
izgatta, gondoljunk csak Vaszary János Eleven kulcsára
(1899) vagy Tichy Gyula Egy tusos üveg meséiben (1908)
közölt rajzaira. Thorma János a plain airrel társított
történeti kompozíciók után tért át a mitológiai témákra.
Zeusz kedveseit, Danaét vagy Lédát a puha ecsettel és
választétkos színkultúrával megfogalmazott nagybányai
természeti környezetbe helyezte. Hasonló az 1920-as
években készül Faun és nimfa (Thorma János Múzeum)
című, frissen, vázlatosan festett kompozíciója is. Zöldellő
mezőn, ligetes facsoport előtt, egy vöröses hajú meztelen
nő táncol a patás lábú faunnal. A most vizsgált nőalak
tartása nagyon hasonló, bár a művész halála utáni
emlékkiállításon Almafát rázó aktként szerepelt. Ennek a
faun nélküli képnek a beállítása sokkal inkább idézi a
szecessziót: az akt évődő, erotikával átszőtt mozdulattal
– mint valami erdei nimfa – „táncol” az egyenesen álló
almafával, az erdő fácskáinak függőleges ritmikája
jellegzetes art nouveau-s egységet képez meztelen
testének ívével, miközben az erdőn a szimbolizmus
rejtélyekkel teli holdfényes éjszakája ül.
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59 Mednyánszky László (1852-1919)

60 Mednyánszky László (1852-1919)

Kalapos férfi
Man with a Hat

Hajnali patakpart tükröződő alakkal
Brook Side at Sunrise

27x21,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

39,5x29,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 046 - 1 476 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3692 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 538 - 7 384 EUR	
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61 Ligeti Antal (1823-1890)
n

Füzér vára, 1854
Castle in Füzér, 1854
38x59,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fűzér 1854
Hátoldalon | Reverse: Füzér vára / festette Ligeti Antal,
vettem hagyatékából / Pekár Imre
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 000 EUR	
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 461 - 14 769 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Pekár Imre gyűjteményében
IRODALOM | bibliography
- Ligeti Antal (1823–1890). A természettanulmánytól a mesterműig. Szerk.: Blaskóné Majkó Katalin
– Radványi Orsolya – Zsákovics Ferenc,
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.
- A füzéri vár romjai. In.: Ország Tükre,
1862. december 1.
A Szent Korona őrzője
A füzéri vár az Árpád-kori várak egyike, oklevelek
1264-ben már említik, de valószínűleg már a tatárjárás
előtt emelték a nagy hatalmú Aba nemzetség fiai.
Az Abáktól Károly Róbert kobozta el a rozgonyi csata
után, majd másfél évszázadra a Perényiek tulajdonába
került.
A vár változatos történetének legfontosabb mozzanata,
hogy Szapolyai János koronázása után egy évig ebben a
főúri fészekben őrizték a magyar államiság legfőbb
ereklyéjét. Perényi Péter koronaőr a mohácsi csata után
nem a visegrádi királyi várba vitte a Szent Koronát, hanem

az itáliai mesterek által biztonságos erőddé emelt saját
füzéri fellegvárába. (Perényi hamarosan Habsburg
Ferdinánd pártjára állt, és a koronát visszavitték
Visegrádra.) A füzéri vár később a Báthoriak és a
Nádasdyak kezére jutott, a 17. században pedig a császári
katonák pusztították. Az osztrákok – a közhiedelemmel
ellentétben – nem robbantották fel, csak az ágyúbástyákat
bontották vissza, de a magára hagyott épület utána
enyészetnek indult. A reformkor fedezte fel benne a
romantikus szépséget és a történelmi zamatot, megörökítette a kiváló osztrák utazó tájképfestő, Thomas Ender,
majd a nemzeti romok szakértője, Ligeti Antal.
Raffaello ecsetje
„A természet bámulatos titkait szemlélni a legnagyobb kéj,
s annak szépségét ellesni, megtestesíteni, művészkézzel
darab vászonra varázsolni nagyobb hódításnak tekintem,
mint országokat elfoglalni. Én Raffael molyette ecsetét
szent reliquiául tekinteném, míg Nagy Károly kardján nem
tudok mit bámulni” – adta Ligeti Antal egy kitalált olasz
festő, Lipsio szájába a szavakat az 1860-as Hölgyfutár
hasábjain megjelent szicíliai beszámolójában. Markó
Károly legjobb magyar tanítványa ezzel hitet tett a
realisztikus ábrázolásmód mellett. „Mit szól ön a tájhoz?”
– kérdezte Lipsio a fiktív párbeszédben tőle, mire a magyar
festő elővette rajzónját, leereszkedett egy kőre és buzgón
dolgozni kezdett.
Markó Károly tanítványa
Ligeti a németes Hekler névvel született egy nagykárolyi
polgári családban a reformkor idején. Szülei kereskedőt
akartak belőle nevelni, de kolozsvári vasáruslegény évei
alatt is rajzolással és olvasással töltötte szabadidejét.
1845-ben gyalogszerrel indult Itáliába, hogy saját
szemével tanulmányozhassa az olvasmányaiból ismert
eszményi tájakat. Kóborlásai közben ellátogatott az akkor
már sikeres festő hírében álló Markó Károlyhoz is. Rövid
müncheni kitérő után visszatért Firenzébe Markóhoz, bár
részletgazdag festői modora lényegesebben modernebb
volt mestere klasszicizmusánál. A szabadságharc idején
hazatért és fegyvert fogott, majd ismét Itáliában

A Szent Korona ábrázolása Decsy Sámuel 1792-ben készült
könyvében

Ligeti Antal: Füzéri vár, 1854, Magyar Nemzeti Galéria
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pallérozta magát. 1850-ben megint Pesten találjuk, előbb
polgári portretistaként, majd tájképfestőként szerzett
hírnevet magának. Emlékét a művészettörténet a hazai és
egzotikus látképek ünnepelt művészeként és a képzőművészeti színtér kulcsszereplőjeként őrzi.
Bús düledékeiden...
„Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék; / Csend
vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold” – írta Kölcsey
Ferenc 1831-ben, vegyítve egymással a klasszicizmus
romok iránti szenvedélyét, a romantika kísértetkultuszát és
a reformkorban felébredő hazafiúi érzelmeket. A korábbi
évszázadok irodalmi panaszai (Querela Hungariae,
jeremiádok) után a romok precíz, realista hűséggel való
megrajzolása olyan művészeti programnak tűnt, amelyből
az új nemzeti nagyság kora fakadhat. Ezért sürgették
tudósok és művészek, hogy a festők részletgazdag
vedutákon örökítsék meg a történelmi Magyarország
romjait. Ezért indult el egy sereg fiatal piktor Észak-Magyarországra, hogy a még álló romokat megfesse. Ligeti
ennek a törekvésnek volt az egyik élharcosa. Nem hiába
írta az Ország Tükre a füzéri várról készített grafikája alá a
következőket: „hazánk minő gazdag történeti nevezetességű helyekben, főleg kastély és várakban; sokat ismer a való
történet, legtöbbjének fennmaradt romjairól csak költői
regék, vagy szájról szájra fönnmaradt népmondák
szólanak. Abaujmegyében, magas hegytetőn, regényes
környezetben fekszik a füzéri vár, hajdan a Nádasdyak
birtoka. Egyenetlenkedések és az idő csapásai tették ezt is
rommá. (…) A vár rajzát jeles tájfestőnk Ligeti A. készíté, ki
még sok más, természet után levett történeti nevezetességű hely birtokában van, melyekből-időnként közölni
fogunk.”
Precíz füzéri veduta
Az Itáliából hazatérő fiatal festőt Károlyi István gróf vette
magához fóti kastélyába. Ligeti mecénása megrendelései
mellett 1854-ben belefogott a nagy, történeti várakat
ábrázoló sorozatába. Megörökítette a királyi várral
Visegrádot és a késmárki Thököly várat. Ekkor látogatott el
Füzérre is, hogy megfesse a vulkanikus várdomb tetején
álló rom precíz vedutáját. A holland tájfestők
részletgazdag modorában, metszetek felhasználásával
megfogalmazott kép sziklás előtere mögött a gyümölcsfákkal teli, földúttal kettészelt templomudvar következik.
Bal kéz felől középkori formákat őrző, masszív falú
református templom látható. A kerítéseken és fákon túl
magasodik a kopár domb, tetején a fő témával, a sziklákra
épült vár még álló romos kőfalaival. Ligeti több
változatban is feldolgozta a népszerű témát, az egyik már
1855-ben a pesti Műegylet tárlatán szerepelt, a másikat az
Ország Tükre közölte illusztrációként 1862-ben. (Hagyatéki
kiállításán öt festményvariációról olvashatunk.) 1950-ben
szerezte meg a Nemzeti Galéria azt a staffázsfigurákkal
benépesített verziót, amely a most vizsgált kép kompozíciós mása.

gróf Károlyi István, Ligeti Antal pártfogója
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62 Böhm Pál (1839-1905)
n

Naplemente az Alföldön, 1898
Sunset on the Great Plane, 1898
9x12 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Böhm Pál München 1898
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 369 EUR	
Becsérték: 150 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 462 - 923 EUR	

63 Böhm Pál (1839-1905)
n

Őszi csendélet (Ringló, dinnye, barack) 1890
Autumn Still-Life, 1890
56x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: fest. Böhm Pál München 1890
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 923 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 7 692 - 13 846 EUR	
Szerepelt a BÁV 55. aukcióján, 1981. szeptember

Luis Melendez: Csendélet dinnyével és körtével,
1772 körül, Museum of Fine Arts, Boston
122
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„A sütőtök omló, tojásszínű belét, a dinnye harmatos húsát, eres, dudoros haját, a szőlő
áttetsző gyöngyeit, a kukorica aranyszemeit oly figyelemmel tanulmányozta, mintha élő
organizmusok volnának. Hagyatékában szinte pomológiai érdekű gyűjteményét találjuk az
összes gyümölcsfajoknak, a magyar paprika haragoszöldjétől a szicíliai melanzani tintás
violaszínéig, az érlelő napsugár minden gyermekének kápráztató tűzijátékát.”
/Olgyai Viktor: „Böhm Pál” Művészet, 4. évf. (1905), 3. szám/

A fiatal művész, akit nagyra törő vágyai jócskán
sarkantyúztak, Bécsbe és Münchenbe ment kitanulni a
festőmesterséget, majd német földön is maradt, ahonnan
később Angliába, Amerikába küldte alkotásait, köztük sok
csendéletet. „A mióta nem járok haza, azóta csak
csendéletet festek” – mondogatta akkoriban. De azt hogy!

Böhm Pál, a zömök, erős fiú, kemény szőke hajjal, lassú, megfontolt beszéddel – miután
kevéssé érdekelte a betűvetés – hamar mesterségre adta a fejét, és pár nyúlfarknyi kitérő
után megalkotta első festményét, egy élénk pirosságú sült csirkét ábrázoló csendéletet,
melyet a „pecze-utca” sarkán helyezett el a korcsma fölé, és a következő feliratot
biggyesztette rá: „Itt délben és este jutányosan étkezhetni. Festette ifj. Böhm Pál”. Egykori
diáktársait ámulatba ejtette a kép, melyet korántsem vártak volna Palitól, aki eddig inkább
az ágyúöntésben és tűzijáték-készítésben, semmint a festésben mutatott különös
tehetséget.

Ha fogytán voltak magyarországi útjain skiccelt
zsánervázlatai, vagy csak éppen úgy tartotta úri kedve,
művészünk a müncheni gyümölcs- és halpiacon időzött,
ahol 16-17. századi olasz festőket, Caravaggiot, Giovanna
Garzonit és 18. századi spanyol mestereket, Cotánt,
Zurbaránt megszégyenítő gyümölcsös és zöldséges
kompozíciókat festett. Módszere hasonló volt a holland
aranykor művészeiéhez, akik különleges egzotikumokkal,
távoli tájak ínyencségeivel töltötték meg alkotásaikat így

lenyűgözve gourmet vásárlóikat: Böhm előszeretettel
festett például görögdinnyét képeire, amelyet amerikai
vevői aligha láthattak abban az időben.
Magyaros témái ellenére már zsánerképei festésekor is
örömét lelte az egzotikus dolgok festésében (persze a jó
magyar körte és hal mellett), és ez csak fokozódott
csendéletfestményein, melyek sajnálatos módon ma is
nagyrészt német és amerikai otthonok falait díszítik.
Legtöbb műve nem magyar földön talált gazdára; német
képtárakba, fejedelmek és hercegek műgyűjteményébe, a
tengerentúlra és az orosz cár udvarában kerültek – hasonlóképpen történt ez a most kalapács alá kerülő Csendélet
gyümölcsökkel esetében is, mely puha kontúrjaival és
homogén színkezelésével inkább az olasz barokk
csendéletfestő, Fede Galicia szelíd kerekdedségét és
nyugalmát idézi, semmint Willem Kalf makulátlan

kompozícióit. Habár a lágy barna szűrő és a gazdag, földes
sárgák alapvetően festőivé teszik a művet, a formák
gömbölyűsége és a felület megmunkálása magabiztos
rajzbéli tudásról árulkodik. A rajz mindig erős oldala volt
– szögezte le a Vasárnapi Ujság munkatársa a festő
halálakor – nem véletlen, hogy annak idején Paál László is
őt választotta mesteréül. A húsos, türoszi bíbor szilvák
ugyanakkor nedvtől kicsattanóak, a hamvas barackok
pihéssége tapintásra hív és a formák csillanása a hajnali
harmat erejével hat.
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64 Mednyánszky László (1852-1919)

65 Molnár József (1821-1899)

Budai táj háttérben a János-heggyel
Buda Landscape with János-hegy in the Background

Híd a pesti Rákospataknál
Bridge at Rákospalota

30x47 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky János hegy

28x42 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Molnár J
Hátoldalon | Reverse: korabeli etikett: Tájrész Rákos-Palotánál

n

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 230 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 076 EUR	
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n

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 615 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR	

Lotz Károly: A rákospalotai híd és környéke, mosó asszonyok
és fürdő gyerekek, 1879, Budapesti Történeti Múzeum
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66 Czene Béla (1911-1999)

67 Zádor István (1882-1963)

Pesti zápor (Esernyő), 1963
Umbrella, 1963

Fiatal lány fehér kalappal, 1931
Girl with a White Hat, 1931

60x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czene Béla 1963

80x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Zádor István 1931

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 076 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 076 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 462 - 3 692 EUR	

n
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68 Mattis Teutsch János (1884-1960)
n

Kompozíció V., 1924
Composition V., 1924
99x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: MT
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Teutsch Komp. V. 1924
Hátoldalon | Reverse: kiállítási címkék, felirat: G Macovascu 1971
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 73 846 EUR	
Becsérték: 26 000 000 - 38 000 000 Ft
Estimated price: 80 000 - 116 923 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2001: Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter,
Magyar Nemzeti Galéria
- 2001: Mattis Teutsch und Der Blaue Reiter Haus der
Kunst, München
- 2002: János Mattis Teutsch and the Hungarian
Avant-Garde, Louis Stern Fine Arts, Kalifornia,
Egyesült Államok

János Mattis Teutsch and the Hungarian Avant-Garde.
Louis Stern Fine Arts, 2002

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter. Szerk.: Bajkay Éva
– Jurecskó László – Kishonthy Zsolt – Tímár Árpád,
Mission Art Gallery, 2001, P125
- Jurecskó László: Mattis Teutsch János. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2015, 59.
- János Mattis Teutsch and the Hungarian Avant-Garde.
Louis Stern Fine Arts, 2002, 39. oldal és címlap

A Milói Vénusz a Louvre-ban
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Mattis Teutsch János festményén a torzó alak
a Milói Vénusz formáit idézi
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A magyar Kandinszkij

Lelki vibráció

Az új ember

A magyar absztrakció történetének élén vitathatatlanul
Mattis Teutsch János áll, aki elsőként teremtett egy olyan
elvont festői életművet itthon, amely a legkorábbi
nyugat-európai absztrakt művészek teljesítményével
állítható párhuzamba. 1914-es kiállításának tájképeire már
a „meglátásában és felfogásában teljesen modern” jelzőt
akasztotta a Brassói Lapok kritikusa. Mattis Teutsch ekkori
„lélekfestészetében” a látvány csak fogódzókkal szolgált az
érzelmi állapot kifejezésére: a fák törzse, a lombok és az ég
a felkorbácsolt érzelemvilág láthatatlan tájait térképezte
fel. Az ezt követő években kiteljesedő lírai absztrakt
festészetét nem hiába hasonlították kritikusai – már
kortársai is – Kandinszkij művészetéhez.

A többnemzetiségű Brassóban született Mattis Teutsch
János Kassákékon keresztül bekapcsolódott a modern
német művészet vérkeringésébe. Sokat dolgozott együtt a
legendás expresszionista Sturm galériát vezető Herwarth
Waldennel. A magyar és a német avantgárd színtér mellett
a – Trianon utáni – román modernisták is befogadták.
Unikális művészetét mindenhol sokra tartották,
rendszeresen szerepelt tárlatokon absztrakt műveivel.
1921-es brassói kiállítási katalógusában így foglalta össze
saját alkotói metódusát és ars poétikáját: „Célom az, hogy
festői és plasztikai eszközökkel olyan absztrakt műveket
alkossak, amelyek mint művészi lények élik önálló életüket,
s tiszta lelki érzetet váltanak ki. Túlnyomórészt olyan
kompozíciókon dolgozom, amelyekben az ember a
kiindulópont. Az ember, a maga lelki vibrációjában,
testetlenül, mint kontaktus az érzet számára.”

Az ötös számú Kompozíció fontos szerepet tölt be Mattis
Teutsch témavilágának átformálódásában. Itt érhető
tetten, ahogy az organikus növényi absztrakt világ emberi
motívumokká alakul át. Ha figyelmesebben megnézzük, az
élénk sárga, jobb oldali tömb egy testet és mellkast idéz.
Nem is véletlenül, hiszen Mattis Teutsch Jánosra mindig is
a mélységesen humanista szellemiség volt a jellemző,
akkor is, ha a legmodernebb absztrakt formákhoz nyúlt.
„Korunkban az ember – vallotta – újjá alakul, a művész a
kor emberét a forma és az arányok újjáalakítása révén
ábrázolja.” A sárga alakba bele lehet látni a Milói Vénusz
hallhatatlan torzóját, miközben vonalkultúrája Tihanyi
Lajos absztrakt képeinek tört íveivel is párhuzamba
állítható. Szemtelenül modern színakkordja pedig majd az
1960-as évek modernizmusában tér vissza.

Beleérző festészet
A magyar avantgárd kérlelhetetlenül következetes
prófétája, a friss izmusokra kiéhezett Kassák Lajos érthető
módon látta meg benne a keresett előfutárt. Jelzésértékű,
hogy a modernista lap, a MA első kiállítására épp őt kérte
fel művésznek. Kassák a tárlat katalógusában így dicsérte
Mattis Teutsch eredetiségét: „Az új festőgeneráció
legtehetségesebbjeinek is előtte jár gazdag színskálájával
és a tárgyak egymásra ható pszichikai elrendezésével.
Kompozícióit, amelyeket mindannyiszor érzés, kifejezetten
szubjektív beleélés motivál, a legmélyebbre törő
lényegkeresés emeli föl … Ha a ma domináló művészeti
irányokban karakterisztikus helyet keresnénk Mattis
Teutschnak (ő száz gyökerű) a német pszichét teljességében kifejező expresszionistáknál találnánk meg.”

Az ötödik Kompozíció
A spiritualizmus iránt fogékony Mattis Teutsch 1923-tól
kezdve a növényi inspirációkat egyre inkább emberi
formákkal helyettesítette. Tört ívekből és síkokból
építkezett, előbb a konstruktivista formarend, majd az art
deco felé tájékozódva. Ebben a folyamatban tölt be
kulcsfontosságú szerepet a most kalapács alá kerülő
Kompozíció V. A történeti hűség érdekében meg kell
jegyezni, hogy a kép hátára öles betűkkel festette fel a
művész a római ötös sorszámot, a kiállításokon és
katalógusokban viszont mindeddig – tévesen – hatos
sorszámmal szerepelt, a Magyar Nemzeti Galériától a
kaliforniai avantgárd kiállításig.

„Narancs vörös zöld
Kék sötét kék
Mélyek vágy tolongj
Kor száguld
Idő ösztön táv
Ember tudat cél
Nyugvás lény csend
Utat tárj eget győzz
Nézz fel égi ifjan
Hit segíts erő
Lépj veszteglés veszít
Kört nézz erőt láss
Szellem akarás feszülj
Magasba törj
Test lélek asszony
Fel hatolj
Utat leronts
Ember mindened
Szolgál nézd
Megvált ember
Szél madársötéttel
Kék zárul
Semmit markol
Tiszta tavasz virít
Vágy marad
Zöld csend keríts
Nyugvás áradj
Dörgés villám fény
Szökkenj kék
Tarts meg árnyalj
Rőt melegség”
(Részlet Mattis Teutsch János Fel című verséből; fordította: Tandori Dezső)

Tihanyi Lajos: Beszélgetők, 1928, magántulajdon
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69 Országh Imre Ferenc (1901-1974)

70 Miháltz Pál (1899-1988)

Szobában, 1930
In the Room, 1930

Lány virággal (Gyengédség), 1932
Girl with Flower, 1932

57x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Országh I. F 1930

82x67 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: MP 1932
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon kiállítási címkéje,
Magyar Képírók Társaságának kiállítása

n

A kép hátoldala
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Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 985 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 231 - 2 154 EUR	

n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 538 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 153 - 3 076 EUR	
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71 Radnay Miklós (1900-?)
n

Virágcsendélet art deco vázában (Balatoni ablak vitorlásokkal), 1938
Still-Life of Flowers in an Artdeco Vase, 1938
100x67 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Radnai Miklós 1938
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 923 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 6 769 - 11 077 EUR	

Kék szimfónia
A kék tónusok gazdag színskálájának egy-egy sárgával
ellenpontozott, finoman hangolt vizuális szimfóniája.
A fiatal Radnay Miklós érzékeny színkultúrával nyúlt hozzá
a palettához, hogy felvázolja a balatoni látkép előtti
virágcsokrot. A háttérben vitorlások siklanak a hullámokon, az előtérben – egy ablakpárkányra helyezve – kinyílt
kelyhű, sárga tulipánok közé tűzött nyári mezei virágok:
lilás harangvirág, sárga nárcisz, fehér kamilla és királykék
búzavirág. A pazar csokor geometrikus fekete formákkal
árnyalt, zöldes-sárgás art deco vázában áll.
Felfedezésre váró életmű
Radnay Miklós a még felfedezésre váró két világháború
közötti életművek – csak lassan fogyatkozó – táborát

Bernáth Aurél: Éjszaka lepkékkel, 1929 körül,
magántulajdon
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gyarapítja. A Budapesten született, asszimilálódott zsidó
nemesi családból (muraközi Rózsay-Radnay) származó
festő 1919-ben tűnt fel színházi lapokban közölt
karikatúráival és plakátjaival. Olyan mestereknél tanult,
mint Iványi Grünwald, Rippl-Rónai vagy Réti István,
mielőtt Szolnokra került, ahol Fényes Adolf tanítványává
vált. Hosszú ideig gyarapította a Szolnoki Művésztelep
törzsgárdáját, realista ihletettségű képeit rendszeresen
kiállította a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban.
Az 1920-as évek végére eltávolodik a sötét tónusú
szolnoki stílustól, képi világa – hogy az Esti Kurir írta róla
1929. november 19-ei számában – „megszínesedett,
napfény, világosság, derű, líra ömlik szét képein. Tájlátása,
tiszta, levegős, egyszerű színei, keresetlen élőadási formája
különös közvetlenséget adnak képeinek.” A második
világháború után már nem hallunk hírt róla, a történelem
vihara idő előtt elragadta.

Távoli vitorla
Radnay sokféle hangon és témában megszólalt,
legérdekesebb tematikája a sport világába vezette el.
„A piktorok húszezer év óta festik a nőt, agyagkorsóval a
vállán, a pipázó öregembert negyvenezer éve, különböző
izmusok és a különböző izmusok különböző felfogásai
orgiákat ültek az utolsó évtizedekben, de a témakeresés
terén máig is alig történt új lépés” – fejtegette a
Sporthírlap 1938. február 2-ai számában a festő.
„A művész kiállítása – ezt már az újságíró tette hozzá –
élénk bizonyítéka fenti nyilatkozatának. Képeinek legalább
a fele új témát jelent, legalábbis hazai viszonylatban újat.
A sportot karolja fel ez a fiatal művész, a sportot,
amelyben meglátta a nagyszerűt, a festő ecsetjére méltót:
a lendületet, színt, mozgalmat. (…) A labdarúgás, az
evezősök, strandolok, úszók, vitorlázók egyaránt érdeklik
ezt a festőt.”

Radnay Miklós: Teniszezők, magántulajdon
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72 Bálint Rezső (1885-1945)
n

Városi forgatag (Franciaország)
France
45x55 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Bálint
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 076 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 307 - 6 153 EUR	

Bálint Rezső 1909 és 1913 között járt Párizsban, ahol Modiglianival is
osztozott egy ideig műtermén. Emlékeiről 1941-ben jelentetett meg egy
érzékeny leírásokkal teli visszaemlékezést Művészek Párizsban címmel.
Bálint akkor élt a régi Montparnasse-on, amikor még nem fedezték fel
maguknak a turisták, szemben a külföldieket „kasírozott díszlet”-ként
kiszolgáló Montmartre-ral. A művészek a pár itteni kávéházat látogatták.
Egymás mellett szorongtak az École de Paris mindenfelől ideszármazott,
név nélküli tehetségei, francia írók, emigráns orosz grófnők, virágárusok,
kalapos masamódok. És itt volt a legendás kávéház, a Rotonde, ahol
fauve-ok exkluzív társasága tanyázott, a teljesen ismeretlen kubistákkal
együtt. „Picasso, Matisse, Braque, Derain mellett Vlaminck, Friesz,
Renault, Segonzac, Mangin, Marquet, Puy – még páran alkották a
társaságot. Ami művészi forradalmi mozgalom később keletkezett, mind
tőlük indult, hozzájuk igazodott” – írta Bálint.
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73 Basilides Barna (1903-1967)

74 Mácsai István (1922-2005)

Koratavaszi sétakocsikázás a régi Magyarországon
Horse Carriage in Early Spring

Pesti csend (Tél a városban)
Winter Silence in the City

51,5x61,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Basilides Barna 1959

80x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Mácsai

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 154 EUR	
Becsérték: 900 000- 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 308 EUR	

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 384 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

n
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75 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Város, 1930 körül
City, c. 1930
40x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Schönberger A
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 538 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 384 - 11 692 EUR	

Kádár Béla: Városkép, 1920-as évek, magántulajdon
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76 Batthyány Gyula (1887-1959)

77 Dobai Székely Andor (1877-1945)

Rózsa Sándor a lovát ugratja
Sándor Rózsa on His Horse

Isztambul, 1910
Istanbul, 1910

20,5x26 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rózsa Sándor a lovát ugratja
Jelezve balra fent | Signed upper left: Batthyány

68x84,5 cm
Pasztell, karton | Pastel on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Székely Istanbul 910

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 692 EUR	
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Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 307 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 6 153 EUR	
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78 Schönberger Armand (1885-1974)

79 Kádár Béla (1877-1956)

Műtermi csendélet
Studio Still-Life

Találkozás, 1920-as évek
Meeting, 1920s

50x39 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger

29,5x44 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 353 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 076 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 923 - 7 384 EUR	

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor svájci magángyűjteményben
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80 Erdélyi Béla
(kelemenfalva 1891-1955 ungvár)
n

Tanácskozás, 1931 körül
In Conversation, c. 1931
47,5x58 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Erdélyi
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 615 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 307 - 18 461 EUR	

Egy melegszívű bohém, aki kabátját egy koldusnak ajándékozva havi
fizetésével is szegényebb lett, de ez cseppet sem zavarta. Ez volt
Erdélyi Béla, a kárpátaljai magyar festészet úttörője, aki Párizst és a
hírnevet maga mögött hagyva inkább „a név nélküli földet”
választotta, és akinek szuggesztív egyénisége, művészi lobogása és
tettrekészsége lenyűgözték környezetét. Művészettörténeti súlyához
és jelentős műpiaci jelenlétéhez képest mi, magyarok sajnálatosan
keveset tudunk róla, mert történetírásunk hagyta, hogy ukránként
(Adalbert Erdeli), esetleg csehszlovákként, szovjetként hivatkozzanak
rá. A mai utódállamok örömmel vallják magukénak életművét, holott
ő ízig-vérig magyar volt, aki egész életében egyszer vallotta magát
ukránnak: 1944 novemberében, amikor a magyarokat a kitelepítés
veszélye fenyegette Kárpátalján.
A NAGY ALAPRAKÓ ÉS AZ Ő KIS UNGVÁRI MONTPARNASSE-SZA
Diákjai és pályatársai kereső szellemként, Kárpátalja „máig egyetlen
európai jelentőségű alkotójaként” jellemezték. Célja egy Kárpátaljai
Barbizon létrehozása lett volna, de életét ellehetetlenítette a
második világháború utáni kaotikus időszak. Nagybánya és
Kecskemét után nagyra becsült földijeihez, Munkácsyhoz, Hollósy
Simonhoz, Réti Istvánhoz és Roskovics Ignáchoz hasonlóan
Münchenbe és Párizsba ment kitanulni a festőmesterséget, és sokáig
ott is maradt: a németek művészeti központjában öt, franciahonban
közel hét évet töltött. Münchenben a Glaspalastban állított ki,
Párizsban önálló tárlata nyílt a Salle de Champs-Élysées-ben,
Prágában, Brünnben és Pozsonyban szintúgy. Barátjának tudhatta
Raoul Dufyt, Deraint, Bonnard-t, megcsillogtatta tehetségét a
franciaországi gargilesse-i művésztelepen, egy évig Itáliában is
tanult, közben bejárta Lengyelországot és Svájcot. Münchenben a
München-Augsburger Abendzeitung rajzolójaként, karikaturistájaként egészen véletlenül jelen volt a Hitler-Ludendorff tárgyaláson,
melyet a müncheni sörpuccs követett.
Erdélyi kinttartózkodását Kárpátalján töltött évek is tarkították.
A művész brilliánsan tudta ötvözni a művészeti innovációkat
otthonának motívumkincsével – ebben állt az általa létrehozott
kárpátaljai művészeti intézmények, szabadiskolák, a Képzőművészeti
Főiskola iskolateremtő ereje. Művészetszervező tevékenysége
1931-ben a Kárpátaljai Képzőművészek Egyesületének megalapításával érte el zenitjét, ahol elnöki tisztséget töltött be. Az „ungvári
Montparnasse” – ahogy ők hívták – a „Fekete Zsidó” Izraelovics

148

Kieselbach galéria

Ignácnál vert tanyát: Erdélyiék a dúsgazdag vendéglátós egyik
szállójában, a kétes hírű Erzsébetben kaptak egy helyiséget, mely
irodaként és klubként is funkcionált. Az ében szakálláról elhíresült
Izraelovics ingyen bocsátotta Erdélyiék használatára a szobát, és
roppant büszke volt művészetpártoló tevékenységére.
A 20. század első évtizedeiben Kárpátalján élt a történelmi
Magyarország legnagyobb zsidó közössége: Ungváron és Munkácson
a lakosság mintegy 30-40%-át tették ki. A zsidók a század első
évtizedében szinte tökéletesen beilleszkedtek az itt élő magyar
társadalomba: nagyrészt kereskedelemmel foglalkoztak, de jelen
voltak az iparban, az egészségügyben, az oktatásban, a szórakoztató
iparban és a hivatalokban is tisztviselőként. Sokan közülük a magyar
kultúra és képzőművészet elhivatott támogatói, művelői voltak a két
világháború között. A Tanácskozás azért is különleges és ritka kincs a
magyar modernizmusban, mert festőink elenyészően ritkán
választották képtémául a zsidóságot, holott a nemzetközi
művészetben számos példát találunk rá Chagall vagy éppen
Emmanuel Mane-Katz életművében. Erdélyi lépése így kultúrtörténeti jelentőséggel is bír.
EGY ZSENIÁLIS PORTRÉFESTŐ
Bár Erdélyivel eddig inkább csendéletek és tájképek formájában
találkoztunk a magyarországi aukciókon, legerősebb műfaja
vitathatatlanul az arckép volt. A fiatal festő Münchenben érett kiváló
portretistává – már ekkor szuggesztív erejű, mély érzelmi töltetű
képeket festett, és expresszív előadásmódja az emberi lélek
múlhatatlan analízisével párosult. Az erdélyi magyar képzőművészet
szószóló orgánuma, a Pásztortűz így méltatta egyik arcképét:
„A lelkek megfigyelése által portréja egy-egy redukáltan előadó
pszichoanalízis. Széles ecsetvonásaiból az európai stíl, a széles
perspektívának sokat kifejezése sugárzik. Impresszióit tömören, az
egységes hatás dominálásával koloritdúsan szögezi le”. Elsősorban a
szemek, a gesztusok és a mimika érdekelték, és gyakran jelent meg
képein modelljeinek erkölcsi kettőssége – így a Tanácskozás
kompozíción egy vallási csoport két, radikálisan ellentétes
szemlélete. Egy másik kritika mintha közvetlenül ennek a festménynek a színvilágát jellemezné: „titokzatosan foszforeszkáló összhangzatok együttese, ahol a zöldbe és a rózsaszínbe játszó szürkékből
áradó nyugalmat átvilágítják a szenvedély sugarai”. A művön a
müncheni periódus nyugtalan színörvényei dominálnak, és
felfedezhetjük az akkoriban alkalmazott diagonális vonalak
használatát is, melyre Erdélyi az egész kompozíciót felfűzi.
A festő a gargilesse-i művésztelepen is elhíresült arcképeiről: egykori
rajzolóként parancsoló biztonsággal ragadta meg modelljeinek
legsajátosabb vonásait. Minden virtuozitáson túl, művészünk mindig
is az emberiség nagy misztériumait boncolgatta portréiban: a
Tanácskozáson talán éppen azt proklamálja, hogy más emberek,
élethelyzetek megértése kicsit önmagunk megértésén is áll vagy
bukik. A középpontba állított zsidó csillogó szemében Erdélyi néz
vissza ránk, de ez nem a zsidósorson elmélkedő festő tekintete,
sokkal inkább egy univerzális létállapot tükröződése a kerek
szemüveglencsén keresztül.

Kieselbach galéria

149

81 Bálint Endre (1914-1986)

82 Ország Lili (1926-1978)

Menóra, 1975
Menora, 1975

Labirintus, 20. század, 1975
Labyrinth, 20th Century, 1975

42x35 cm
Monotípia, papír | Monotypy on paper
Jelezve középen fent | Signed upper centre: Bálint 75

49,5x34,5 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 231 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 154 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 077 - 4 615 EUR	

n
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83 Lotz Károly (1833-1904)
n

Legelésző lovak ,1860-as évek eleje
Horses Grazing, early 1860s
31x39 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 153 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 12 307 EUR	

LOTZ, A LOVAK DOKTORA

MAGASMŰVÉSZET SZIVAROSBODOZOKON

Lotz Károly alkotásai egységesen pozitív energiákat küldenek
a szemlélő felé. A mester egész életművét kétirányú
érdeklődés jellemezte: egyrészt a görög plasztika tiszta
formáinak szeretete, másrészt a való természet múló
jelenségeinek áhítata. Ötvenes évekbeli korai táblaképei,
melyeket nagy visszhanggal állított ki a Pesti Műegylet és a
Kunstverein termeiben is, szinte kizárólag magyar témákat
ábrázolnak, tájképeit a hazai tanyavilág iránti nosztalgia,
egyfajta belső nyugalom hatja át. Lotz John Constable
realizmusával festette a pusztai tájat, ugyanakkor Simonyi
Antal, a Pesti Napló kritikusa 1955-ben Petőfi „édes bús
lantján hangzott rímes dalokhoz” hasonlította kompozícióit.
Tájképein belül is különlegesek lovakat ábrázoló alkotásai,
melyek a természet nagy egységben való látásáról, finom
intimitásról tesznek tanúbizonyságot. Lotz igazi mestere volt
a lóábrázolásoknak. A természetben figyelte meg az állatokat,
és lefestésünk jócskán előremutat művészetében – a
mindennapos pusztai élet képei fiatalos frissességet hoztak a
magyar festészetbe. „A figurális kifejezésben, a nők
típusaiban a Rahl-iskola hagyományaihoz ragaszkodott, de
alföldi tájszemlélete zamatosan magyar. Száz kép között is
feltűnik egy-egy korai Lotz alkotás különleges helyi
varázsával, koloritjával. Ezek a festmények alkotják
képírásunk történetében a magyar táj- és életképfestés első
legjelentősebb megnyilvánulását.” – írta róla Zádor Anna.
A Legelésző lovak című festményen a fény végigsöpri az
állatok szőrét, a színek fémes ragyogása koradélutáni
napszakról árulkodik. Kanca és csődör ívesen egymás mellé
hajtják a fejüket legelgetés közben, csikójuk közben a széles
rónára tekint. Joggal feltételezte a Pesti Napló riportere,
hogy Lotzból tán állatfestő lesz. Erre mutatott kiváló
anatómiai tudása is, amellyel a lovakat ábrázolta: még nem is
tanult anatómiát, de már ösztönösen ráérzett a lovak
mozdulataira.

A festmény hátulján a Tabacos de Habana pecsétje díszeleg,
mely arról árulkodik, hogy Lotz a képet egy havannai
szivarosdoboz fedlapjára készítette. Kuba dohánytermelése a
19. század derekán élte virágkorát és a fokozódó igényt
kielégítve a szigetország az 1860-as években már európai
piacra is rendszeresen exportált. A szivardobozokra való
festés nem volt rendhagyó akkoriban: a művészek a
szabadban készített plein air előtanulmányok készítésénél,
ritkább esetben nagyobbacska kompozícióknál folyamodtak a
kis falapokhoz, amelyek remek hordózóknak bizonyultak.
A szenvedélyes dohányos Carl Spitzweg például rendszeresen
festett rájuk. Később Paul Sérusier is egy szivarosdoboz aljára
készítette el a francia Nabis művészcsoport kiinduló
alapművét, a Talizmánt, de litográfiákat is szép számmal
nyomtak a gyakran csak füzetlap méretű kis lemezekre.
A magyar művészet egyik nagy plágiumbotránya is
szivarosdobozok miatt robbant ki, amikor Mednyánszky
László nem engedte meg tanítványának, Katona Nándornak,
hogy szivarosdoboz-festményeiből nagy kompozíciókat
fessen, majd Katona mesterét (állítólag) a dobozok másolásán
érte. A szivarosdoboz használata tükrözhette a festő anyagi
helyzetét is, történetesen hogy nem volt pénze vászonra.
A Lovak esetében semmiképp sem beszélhetünk előtanulmányról, hiszen az élmény részletekig hatoló ereje a formák
éleslátó megfogalmazásával párosul. A pénzhiány inkább
lehet magyarázat, hiszen tudjuk, hogy Lotz bécsi festőnövendékként nem dúskált a pénzben. Még a ‚60-as évek elején se,
amikor már Karl Rahl freskómegbízásainál segédkezett,
ugyanis Rahl meglátása az volt, hogy a fiatalok dolgozzanak
és legyenek szerények – a fölösleges kiadások (így a sörözés
és a cigarettázás is) teljesen feleslegesek. Az ifjú Lotz
eltanulta a munkamorált, de ami a dohányzást illeti, kevéssé
volt engedelmes. A kortársak beszámolója szerint a kedélyes
Lotz mestert idős korában két dolog egészítette ki: a pipa és a
sakk. Barátai, Stróbl Alajos, Deák-Ébner, Bayer József, Nádler
Róbert, Perlaky Kálmán, és persze a legjobbak, Székely
Bertalan és Mednyánszky minden vasárnap eljártak hozzá
sakkozni; Lotz legtöbbször Mednyánszkyval játszott, és a
többiek körülülték őket. Előbb a Virágbokor-vendéglőbe
jártak, majd szombatonként az egykori István főherceg-szállodába, keddenként a Bristolban volt a találkozó. Közben
talán éppen kubai szivart szívtak, akárcsak VII. Edward brit
uralkodó, Sigmund Freud vagy éppen Fidel Castro.

A festmény hátoldala az eredeti szivardoboz pecsétjével
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84 Molnár C Pál (1894-1981)

85 Bruck Lajos (1846-1910)

Szőke kislány pipaccsal
Girl with Poppies

Kék kalapos fiatal párizsi lány rózsával, 1877
Parisian Girl in a Blue Hat and Roses, 1877

61,5x43,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: MCP

45,5x37 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Bruck Lajos Paris 77

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 076 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 2 153 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 615 - 7 692 EUR	
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86 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Tavaszi almafavirágzás a kertekben
Blossoming Apple Trees in the Garden
60x73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 21 538 - 36 923 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor müncheni magángyűjteményben

[...] kiskerti képei nem agrármunkát ábrázolnak, hanem a nyugodt polgárvilág velejáróit.
A ház melletti gyümölcsös nem a megélhetés, hanem a kikapcsolódás színhelye: úgyszolván
magánparadicsom. Az oldott hangulatnak megfelelően e képek megfestéséhez Márffy
káprázatos, mégsem harsány koloritot, híg festéket használ. A derűs színek lazúrosan fedik
egymást. A festő a látványt olykor gyöngyházfényű párába burkolja, máskor szikrázó
fényekbe öltözteti.
Rockenbauer Zoltán: Márffy - Életműkatalógus, Budapest-Párizs, 2006.
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87 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Vándor a tájban (Úton), 1910 körül
Wanderer in Landscape (On the Way), c. 1910
43x33 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy L
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 24 615 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 30 000 000 Ft
Estimated price: 46 153 - 92 307 EUR	

Gulácsy Lajost közel egy évszázada a magyar festészet
nagy magányosaként tartjuk számon: képei előtt állva
önkéntelenül is belevetítjük művészetébe a róla szóló
anekdoták különc, sőt bolond zsenijét, a mindentől és
mindenkitől független művész toposzát. Pedig stílusa,
festői hitvallása közel sem volt annyira társtalan,
gondolkodására és képalkotó elveire nem nehéz
párhuzamokat találnunk kortársainak és a múlt nagyjainak
sorában. A most felbukkant festmény kompozíciós
megoldása, elsősorban a képmezőt ritmizáló fák
elhelyezése egyértelműen Gustav Klimt felé mutat.
Gulácsy szerencsére egy 1908-as kiállítás kapcsán A Ház
című folyóirat hasábjain kifejtette véleményét a bécsi
szecesszió legnagyobb mesterének művészetéről. Ezek a
megállapítások – ahogy művészeknél gyakran megesik
– jelentős részben saját alkotói elveit is megvilágítják:
„Gustav Klimt olyan piktúrát tár elénk, melynek
megítélésénél figyelembe kell venni azt a hatalmas
evolúciót, melyen az irodalom a legutóbbi időben átment,
és látásunkat, azt a látószöget, melyet annak előtte
bírtunk, teljesen megváltoztatta.

Realisztikus törekvések már csak a stúdiumnál engedhetők
meg anélkül, hogy a képzőművészt ne vádolnák az
egyoldalúsággal. A műnél, az igazán joggal magasabb
szempontokat célzó műnél, ma már megkívánjuk azokat a
kvalitásokat, melyek az egyéni vágyakat olyképpen
juttatják érvényre, hogy azok bennünket nemcsak külön
érzéslüktetésbe, külön extázisba, de egyszersmind egészen
más világba vezetnek.
A művész egyéni világába.
Klimt alakjai nem az életből vannak kiszakítva, nem is
vizionikus képzelmények vagy spiritualisztikus látományok.
Egyszerűen festői vágyak nyernek itt életet. (...)
Szimbólumait maga teremti meg. Önmagában találta meg
a titkot, hogy érzékelhetővé tudja tenni a forma gazdag
nyelvén az érzékfölöttieket.”
Gulácsy most elemzett képe a korai alkotások egyik
jellegzetes tipusába sorolható. Az erdőszéli táj ligetesen
elszórt fái között távolodó emberalak bontakozik ki,
középen keskeny víztükör, a háttérben egy apró ház tűnik
fel. A magányos vándor és a körülötte látható természeti
részlet viszonya a német romantikusok, elsősorban Caspar

Gulácsy Lajos: Régi kert, 1913,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Gulácsy Lajos: Reggel, Magyar Nemzeti Galéria
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David Friedrich műveit idézi. A festői praxis természetesen
jelentős mértékben eltér, de közös bennük a vágy, hogy az
ábrázolt táj szimbólumok hordozójaként, az emberi
psziché, a kedélyállapot és a hangulat kifejezőjeként,
felerősítőjeként jelenjen meg. Műveiken a természet az
ember belső képmásává válik, a lélek tükörképévé nemesül.
A szűk mezsgyén mozgó, barnákból, zöldekből és kékekből
építkező kolorit, a stilizált formaadás, a részletektől
eltekintő lényeglátás és a változó fényhatásokról lemondó
atmoszféra-ábrázolás mind azt erősíti, hogy a néző a
primer látvány felszínén áthatolva a mű mögöttes
tartalmai felé induljon el.
A távoli ház látványa kitágítja a nézőben kinyíló
asszociációs mezőt, a megérkezés, a biztos révbe jutás
reményét villantva fel. A képmezőt azonban középen
kettészeli egy folyó, amely a jelen és a vágyott jövő elérése
között húzódik, s üzenete könnyen dekódolható: a testi és
lelki megnyugvás természetesen csak áldozatok árán, a
bejárt út jutalmaként érhető el.
Molnos Péter
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n a n c y

g o o d m a n

brin k e r
Nancy Goodman Brinker 2001 és 2003 között volt a Budapestre akkreditált amerikai
nagykövet.
Brinker asszony három elnök kormánya alatt is részt vett az amerikai kormányzat
munkájában. 1986-ban Ronald Reagan elnök őt jelölte ki a 18 fős National Cancer Advisory
Board (országos rákellenes tanács) vezetésére. 1990-ben George H. W. Bush elnök
rákellenes bizottságát vezette, emellett Dan Quayle alelnök mellrákkal foglalkozó
albizottságát felügyelte, amely a betegséggel kapcsolatos kutatásokat, áttöréséket és
eseményeket követte nyomon. 2000-ben a National Dialoge on Cancer országos rákellenes
tájékoztató kampány irányító szervébe jelölték. E tevékenységéért 2005-ben Albert
Lasker-díjat kapott.
Brinker asszony alapította a Susan G. Komen Breast Cancer Foundation mellrák ellenes
alapítványt, melyet az 1980-ban elhunyt nővéréről nevezett el. Brinker asszony Magyarországra érkezése után nem sokkal bevezette az azóta hagyománnyá vált Egészség Hídja
kezdeményezést, amely a mellrák veszélyeire hívja fel a figyelmet.
A nagykövet nagyon komoly, száznál több képből álló kollekciót gyűjtött össze magyar
festményekből. Ittléte alatt kezdett el magyar képzőművészetet gyűjteni, beleásta magát a
magyar festészetbe.
Aba-Novák Vilmos New York-i városképe volt az első vétele.
Így mesélt erről a MúzeumCafé 2010. október-novemberi számában megjelent interjúban:
„Meglehetősen emlékezetes találkozás a miénk. Két hónapja éltem Budapesten, egy hűvös
novemberi napon sétáltunk Rozsics Istvánnal a Falk Miksa utcában, nézegettük a
kirakatokat. Egyszer csak feltűnt egy New York-i látkép. Odagyökereztem és nem tudtam
szabadulni a látványtól. Viszontláttam a tragédiát elszenvedő várost egy 1935-ben készült
akvarellen, nyugodtan, monumentálisan, fenségesen. Felkavart a látvány. És a hiány.”
Brinkernek tőkeerős műgyűjtőként nagy szerepe volt a hazai műkereskedelmi árak
felfuttatásában, jó szemmel válogatott a művek és a tanácsadók között is.
2011 óta, a kezdetektől fővédnöke a Budapest Art Marketnek, nemcsak formálisan,
jelenlétével és tanácsaival segíti a vásárt, amerikai műgyűjtők látogatását szervezi a
rendezvény ideje alatt, hanem magánemberként is gyakran megfordult az elmúlt években
Budapesten.
Jelentős gyűjteményről van szó, akár egykor védett képekről Munkácsy Mihálytól, Aba-Novák Vilmostól, Berény Róberttől, Czóbel Bélától, Rippl-Rónai Józseftől, Gulácsy Lajostól, MoholyNagy Lászlótól, és olyan kortársaktól, mint Keserü Ilona, Bak Imre, Fehér László és El Kazovszkij. Az egyik legértékesebb darab Vaszary János Batthyány Ilona portréja, de a gyűjtemény
gerincét a 20. század első felének képei alkotják.
24.hu
A gyűjteményébe kerülő alkotások kiválasztásakor „az ár soha nem volt elsődleges szempont, bár az sem igaz, hogy ne játszott volna szerepet, de az adott képbe bele kell szeretnem ahhoz,
hogy megvegyem” – nyilatkozta a nagykövet.
Magyar Narancs

n a n cy g o o d m a n b r i n k e r gy ű j t e m é n y é b ő l : 8 8 - 9 7 . t é t e l
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88 Ország Lili (1926-1978)
n

Próbababák, 1955
Mannequins, 1955
41x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 385 EUR	
Becsérték: 7 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 23 077 - 29 231 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Árny a kövön. Ország Lili művészete, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2016
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Árny a kövön. Ország Lili művészete. Szerk.: Kolozsváry
Marianna, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2016,
373. oldal
IRODALOM | bibliography
- Árny a kövön. Ország Lili művészete. Szerk.: Kolozsváry
Marianna, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2016
- „...a világból a fényeket...”. Ország Lili levelezése. Szerk.:
Árvai Mária – Zsoldos Emese, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2017.

Mezopotámiai királynő
„Nyomban lenyűgözött ókort idéző, különös keleti szépsége,
kiváltképpen sötéten tündöklő, sokat tudó tekintete, melyből eltűnt
évezredek rejtélyes, mindmáig megfejthetetlen kultúrája sugárzott:
csupa titok és titokzatosság” – írta az ötvenes évekbeli Ország Liliről
egy éles szemű író, Tordon Ákos. Jól ismerjük fotókról azt a feketével
kihúzott szemű, mezopotámiai királynőre hasonlító különös
festőművészt, akit kortársai hol okkult boszorkánynak, hol érzékeny
lélekelemzőnek tartottak. Bárki is volt, ő vezette el a magyar
festészetet a szürrealizmushoz azokban a sötét években, amikor a
pszichológiai tiltott tudománynak számított, a kiállításokon pedig a
szovjet szocreál tombolt.

Azért vagyok, hogy fessek
A túlérzékeny lélek nem véletlen menekült az évezredes múlt
derengő misztériumába. Ország Lili ungvári izraelita borkereskedő
lányaként látta meg a napvilágot, de inkább anyai nagyanyja, az
imádott Óma nevelte fel. A család erősen rosszallta művészi
szárnypróbálgatásait, de ennél fenyegetőbb árnyakkal kellett
szembenéznie: gettóba kényszerítették, majd az Auschwitzba tartó
vonatra. A családnak mentességi papírt szerző papa csak Kassán
tudta leszedni a vonatról. Hamis iratokkal bujkálva élte túl
Budapesten a háborút, majd – 1945-ben – beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára. Saját szorongásait csak még jobban felerősítette
az új totalitárius rendszer. Bezárkózott műtermébe, és szerzetesi
alázattal dolgozni kezdett. „Azért vagyok, hogy fessek. Értelmesebbet
úgyse csináltam egész életemben (…) ez saját számomra valamiféle
tartást jelent különböző neurózisaim ellen, melyek ha eluralkodnak
rajtam, akkor korcsnak érzem magam” – írta levelében Bálint
Endrének.
Szürrealizmus az ötvenes években
A hivatalos képzőművészet fórumaitól menekülő Ország Lili az
Állami Bábszínházban talált menedékre, ahol olyan művészek
forgolódtak, mint Bálint Endre, Jakovits József vagy Korniss Dezső.
Ország ebben a „földalatti”, nyitott szellemiségű művészvilágban
élhette meg szabadon sajátos szürrealizmusát. A főiskolán tanult
posztimpresszionista festészeti tudásával nem tudott azonosulni.
Ekkor lelt rá azokra a hétköznapi motívumokra, amelyek megpendítették lelkének húrjait, például a magtár sötétlő épülete (amely a
gettó téglafalára emlékeztette), vagy a tájban magasodó ösztövér
kóró. Direkt vállalta a naiv festők lényeglátó erejét, „valamilyen
primitívséget – ahogy egy interjújában emlékezett vissza –, mert a
kép így sokkal megrázóbb élmény volt a számomra, mint egyáltalán
minden, amit eddig festettem.”
Paraván előtt
A szűk értelmiségi művészkör, a „Rottenbilleráj” tagjai sokra
tartották Ország Lili tehetségét, de országos sikerre csak az 1957-es
Tavaszi Tárlaton kerülhetett sor, amikor egy pillanatra a modernek is
kiállíthattak a Műcsarnok falai között. Ebben a pár termékeny évben
teremtette meg szürreális motívumokból építkező sajátos festészeti
nyelvezetét. Egy-egy erős érzelmi töltetet hordozó témát több
változatban is megfestett, jellemzően két variációban, két olvasatot
kínálva a jelenetekhez. A Most vizsgált Próbabáboknak is ismert egy
másik – az Antal–Lusztig-gyűjteményben őrzött – párdarabja
(Próbabábok), az életmű-katalógus szerint szintén 1955-ből. Ez volt
az az esztendő, amikor – Bálint Endrének írt évődő-baráti levele
szerint – Ország Lili nagyvilági életet kezdett élni, felhagyott a
remeteséggel, szórakozott és flörtölgetett. A paraván előtt álló
történelmi női kosztümök minden bizonnyal ennek az önbizalommal
teli periódusnak állítanak emléket.

Ország Lili: Manökenek, 1955, Antal - Lusztig Gyüjtemény
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89 El Kazovszkij (1948-2008)
n

Belső tér tárggyal, 1975
Inner Space with Object, 1975
122x100 cm
Olaj, farost | Oil on fibre boards
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: El Kazovszkij Belső tér tárggyal 75
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 462 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 4 308 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében
IRODALOM | bibliography
- A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij életmű. Szerk.: Rényi
András, El Kazovszkij Alapítvány–Kieselbach Galéria,
2017.
Smaragdszínű színpad
Rozsdavörös színpadon női akt ül íves széken. Táncosnőként beállított testét feszes, áttetsző anyag burkolja, félig
kitakarva csak érzéki mellbimbóit. Lazán alácsüngő bal
kezében piros szalagot tart, ami körbehurkolja jobb térdét,
majd egy színpadi paraván rúdjára csavarodik rá. A
képtérből kifelé dőlő rúdon egy smaragdszínű, kifeszített
drapéria, ami ráhulló zászlóként fedi el a nőalak arcát,
kiemelve a lepel alól éppen kilátszó, kihívó, vörös rúzstól
lángoló ajkait. Az erotikus töltetű színpadi beállítás El
Kazovszkij fiatalkori munkái közül való, amikor smaragdzöld rivaldafényben fekvő, kifacsart, meztelen testeket
festett, előkészítve a Dzsan panoptikum című
performansz-előadások teátrális jeleneteit.
Tárgyiasított élvezet
A most vizsgált kép másik párdarabja, A tárgy II. (1977)
ugyanazt a bekötözött női modellt ábrázolja a zöld
színpadon. (Ott kalap fedi a fejét, de a beállítás és a
részletek – még a bal lábra húzott harisnya is – nagyon
hasonló.) Nem véletlenek a modelleknek adott furcsa
címek, a transzszexuális El Kazovszkij művészetében
tárgyiasította az erotikus vágy célpontjait. „Azt akartam

Dzsan-panoptikum 1979-es előadásáról
(VIII., ELTE Hordó Klub)
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elérni – mondta Rényi Andrásnak egy interjújában –, hogy
a különféle női és fiúmodellek úgy jelenjenek meg a
képeimen, mint egy-egy kívánatos szőlőfürt vagy más
gyümölcs: olyan tárgyakként, amelyekkel nem lehet, és
nem is kell azonosulni. Az érdekelt, hogyan nézhetek rá
egy emberre anélkül, hogy mindjárt személynek is
tekintsem. Nem a számomra átélhető szubjektív
szenvedése érdekelt – inkább a szépsége, ami magatehetetlen, személytelen dologként jellemezte.”
Fétisek között
A 2015-ös, Nemzeti Galériában megrendezett, nagyszabású El Kazovszkij életmű-kiállításon hasonló képek
szerepeltek (pl.: Tájkép maradvánnyal I.) abban a
fétiseknek szentelt teremben, ahol Francis Bacon képe is
lógott. Ez a kiállítás mutatott rá elsőként, hogy milyen
összefüggések vannak a sebzettség és az erőszak, a
szenvedés és a gyönyör fogalmaival játszó művészet
valamint a ma BDSM-nak nevezett szerepjáték között. El
Kazovszkij a nemi szerepek kötöttségétől megszabadulva
merült el ebben az – akkor tiltottnak számító – univerzumban. A díszítő szalaggal megkötözött performansz
szereplőiről mondta, hogy „összekötöztem őket…
Számomra ez egy szép csendélet, akár a szőlőfürt az

asztalon. Élvezhető látványnak festettem meg. (…) Nem
csak a szimbólumokról van szó, hanem elemi módon
tetszik a megkötözött test, és ezért is festem meg, mert a
látványa gyönyörködtet.”
Punk erotika
El Kazovszkij három éves kor óta tudta magáról, hogy női
testbe zárt homoszexuális férfi, aki ráadásul a nőies
férfiakat szereti. A nemi szerepeket ketrecnek tartotta, ami
gátolja a vágyak beteljesedését. Művészetében a vágyott
tárgyhoz vonzódás mindig tragikus mellékízzel bír. Erdő
Rebekának a 2015-ös Kazovszkij-katalógusban olvasható
tanulmányában szerepel, hogy nemcsak öltözködésére, de
művészeti világára is nagyban hatott a punk esztétikája.
Különösen tetten érhető ez a szadomazo tiltott világából
érkező testszalagok és kötözések használatában. Wendy O.
Williams punk énekesnő például szinte teljesen meztelenül, szigetelőszalaggal átkötözött testrészekkel lépett
színpadra ekkoriban, ráirányítva a figyelmet a szexualitással kapcsolatos tabukra. A kötözött test – érzékiséggel
telített – látványa ugyanígy megjelenik El Kazovszkij egyes
festményein és híres performansz-sorozatának, a
Dzsan-panoptikumnak kosztümjein.

Fotó a Dzsan-panoptikum 1980-as előadásáról
(XII., Kertészeti Egyetem)
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90 Lakner László (1936-)
n

Paprika II., 1972-82
Paprika II., 1972-82
átmérő: 141 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: László Lakner 1972/82
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: „Paprika” / II.
László Lakner 1972–1982 Budapest / Berlin
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 077 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 11 000 000 Ft
Estimated price: 27 692 - 33 846 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében
IRODALOM | bibliography
- Brendel János: Lakner László. Budapest 1959–1973. Új
Művészet – Niessen Buch- Und Offsetdruckerei,
Budapest, 2000.

Az Iparterv-nemzedék kulcsembere
Lakner László a magyar neoavantgárd vezéralakja, a
magyar Iparterv-generáció egyik kulcsfigurája (az ő
erkélyén készültek a híres csoportfotók). 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 pályája a szürnaturalista érzékenységgel
fodrozott-gazdagított félabsztrakt felületekkel indult,
majd megteremtette a magyar pop art frottázzsal
kombinált főműveit és a hazai hiperrealizmus kulcsfestményeit, miközben lerakta névjegyét a koncept art
asztalára is. Lakner festészete nem a nyugati világ
fogyasztói társadalmának tapasztalatából táplálkozott
(amit akkor még csak áttételesen ismert), hanem a
gulyás-szocializmus hétköznapjaiból, illetve egy korabeli
humanista értelmiség könyvtárából.

A tárgy megtalálása
1970 körül fordulat állt be Lakner művészetében. „Valami
meghatározhatatlan érzésből eredően a ‚Rózsák’ és ‚Szájak’
képsorozatainak ‚egyetemessége’, Zen-szerűsége és
‚virágot az ágyuk csövébe!’-eszmeisége után visszaléptem
(…) a magam és születésem predesztinációjának, az
európai és specifikusan a magyar történelemnek a
problematikájába” – idézte Brendel János monográfusa a
művészt. Lakner 1970-ben „újra megtalálta tárgyát”, azaz
rátalált a tűéles, fotószerű modorban dolgozó amerikai
szuperrealizmus stílusával „láthatóvá tett” mozívumokra.
Lakner itt sem a konzumvilág hedonista csillogásában
merül el (mint a tükröződő kirakatokat és benzinfaló
limuzinokat festő amerikai kollégái), hanem a technikában
rejlő intellektuális energiákat hasznosította. Szembecsapó
illuzionizmussal festett meg filmkocákat, képeslapokat és
múzeum műtárgyleíró kartonokat.
Ismétlődő struktúrák
Lakner a strukturalista filozófia analitikus szemével
tekintett körbe maga körül. Figyelmét felkeltette a
megsokszorozódott motívumok különös költészete,
mindenekelőtt a bazalt utcakövek sötétlő halmai (nem
sokkal vagyunk a párizsi diáklázadás után), a folyami
kavicsok szürke ritmikája vagy akár az egymásra rétegzett
filclapok kötege. Ebben a miliőben született meg a Paprika
című kompozíció ötlete, ami szintén a monokromitás
redukált színskálájával játszik – bár ez, ebben az esetben, a
lángoló vörös tónusa! Motívuma a Nyugat-Európába sokat
utazó Lakner hazai gyökereire utal, kör alakú formája
pedig a nemsokkal korábban készült Tondó-száj (1968)
című festményére, amelyet ma a Nemzeti Galéria őriz.
A magyar fűszer

A Paprikaház Tihanyban

Fűszerpaprika árus a budapesti Nagycsarnokban
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Lakner a magyar gasztronómia ikonikus zöldségét, a
halomban álló, friss, lédús vörös fűszerpaprikát jelenítette
meg Paprika című festményén. Az amerikai eredetű
zöldség portugál kereskedőknek köszönhetően terjedt el
Afrikában és Ázsiában, majd onnan hódította meg
Európát, már mint „keleti fűszer”. A nagy arányú hazai
termesztés itthon – Szeged, majd Kalocsa környékén – a
19. század első felében indult be, és itt nemesítették az
első csípősségmentes fűszerpaprikát is. Bár a mi paprika
szavunk a szláv bors szóból ered, a név világszerte ismerté
Magyarországról, a finomra őrölt fűszerpaprika
termelőjétől átvéve vált, innen kölcsönözte paprika szavát
mind az angol, mind a francia nyelv. Ezt a népszerűséget
használta ki a Kádár-rendszer is, az ország híres
exporttermékével reklámozva saját magát és belekeverve
minél több receptbe a piros fűszert. A Nyugat-Németországba emigráló Lakner az 70-es években a paprikák
megfestésével egyszerre idézte meg a mesterséges
országimázst és a hazai ízek legyőzhetetlen vonzerejét.
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91 Nádler István (1938-)

92 Fehér László (1953-)

Két lépés I., 2008
Two Steps I., 2008

Siratófal, 2000
Wailing Wall, 2000

180x240 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Nádler István 2008

70x100 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 2000

Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 846 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 308 - 18 462 EUR	

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 154 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 6 154 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében

n
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93 Molnár Farkas (1897-1945)

kollégával, akitől megtudta, hogy nyílt egy friss szellemiségű új művészeti iskola Weimarban, ahol két magyar is
tanít, Breuer Marcell és Forbát Alfréd. Rögtön felvette
velük a kapcsolatot, és Itália után Németországba sietett.

n

Kubista tájkép, 1921 körül
Cubistic Landscape, c. 1921
41x36 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Molnár

Képek és villák

Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 000 - 27 692 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ferkai András: Molnár Farkas. Terc, Budapest, 2011, 382.
IRODALOM | bibliography
- A művészettől az életig. Magyarok a Bauhausban. Szerk.:
Bajkay Éva, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2011.
- Ferkai András: Molnár Farkas. Terc, Budapest, 2011.
- Molnár Farkas. Festő, grafikus, építész. Szerk.: Csaplár
Ferenc, Kassák Múzeum, 1997.

Molnár Farkas
A magyar Bauhaus mester
„Hivatása mesterének tartom” – mondta Molnár Farkasról
a Bauhaus legendás alapítója, Walter Gropius, majd
hozzátette: „Túl korán, életműve kiteljesedése előtt halt
meg.” Szerencsére nem túl korán ahhoz, hogy ő lehessen
az a modern építész, aki a legszebb Bauhaus villákkal
pettyegette tele a II. és a XII. kerületet. Ő jegyezte a
legendás ideáltervet, a Vörös kockaházat, de ő képviselte
Magyarországot a modern építészek nemzetközi fórumán,
a CIAM-on is. Az építészet mellett a festészet is
foglalkoztatta, de képzőművészeti életműve szűkre
szabott. Míg litográfiai mappája sokat szerepel kiállításokon, festményei olyan elsőrangú ritkaságok, amelyekből a
múzeumokba se nagyon jutott még. A most kalapács alá
kerülő kubizáló tájkép igazi delikát, gyűjtői csemege.
Ritkaságok születése

Molnár Farkas: Itáliai városkép VI., 1922,
az Italia 921 mappából

Vázas ház terve, 1922
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A kéklő tájat meredek domboldal szeli keresztbe. Rajta
kubizáló épületek, felfelé kígyózó hegyi út, lombos fák és
sötét ciprusok. Minden bizonnyal a költői szépségű
Fiesoléban járunk, amiről Molnár Farkas nevezetes itáliai
útján számos vázlatot készített. Ezekből nőttek ki később
az érettebb kompozíciók, mindenekelőtt a weimari
Bauhausban – Stefán Henrikkel közösen – készített híres
Italia 921 litográfiai mappa lapjai (1921–1922), illetve a
később megszületett kubizáló festmények sora. Molnár
ugyanis nem a régi mesterekkel esett szerelembe
Olaszországban (bennük is a tér és tömeg elemzése
érdekelte), hanem a modern kifejezésmóddal. „Én a
függőleges élek lefelé összehajlását tanulmányozom, meg
a friss tavaszi színek fényes zöldekbe futó skáláját akarom
festeni” – írta egy levelében. Itt találkozott egy német

Molnár Farkas sokáig a német Bauhaus egyik legjobb,
legtermékenyebb képviselőjeként élt a köztudatban, aki a
legszebb modernista villákkal gazdagította a két
világháború közötti magyar építészetet. A 90-es években
már festői tevékenysége is a figyelem középpontjába
került, kiderült, hogy a korai magyar avantgárd egyik
legizgalmasabb festői életművét mondhatja magáénak.
Molnár Farkas életében a képzőművészet kulcsfontosságú
szerepet játszott. A híres pécsi ciszterci gimnáziumban
érettségizett, akárcsak osztálytársa, Klie Zoltán, jó barátja,
Weininger Andor, vagy a két évvel alatta járt pécsi modern
ikon, Martyn Ferenc. Előbb a Képzőművészeti Főiskolát
kezdte el, majd belekóstolt az építészetbe a Műegyetemen.
A Tanácsköztársaság forradalmi levegője megrészegítette,
majd kijutott neki a megtorlásból is. A fenyegető klíma
elől visszatért Pécsre, hogy a rokonszellemiségű fiatal
művészek társaságában új festészeti nyelvet alakítson ki, a
kubizmus és a neoklasszicizmus közös metszetében.
A híres itáliai út
1920 és 1921 között a geopolitikailag elszigetelt Pécsen
(Baranya délszláv katonai megszállás alatt állt ekkor)
virágzott a progresszív, baloldali művészeti élet. Sikeres
csoportos kiállítás után barátaival – Stefán Henrikkel és
Johan Hugóval – elutazott Itáliába, bejárták Toscana és
Umbria legszebb vidékeit, majd Rómán keresztül Szicíliába
mentek. Ahogy monográfusa, Ferkai András írta:
„A helyszínen kisebb méretű festményeket és rajzokat,
vázlatokat készítettek, emlékeiket hazatérésük után
dolgozták fel nagyobb olajképek, tájképsorozatok
formájában. A napfényes itáliai táj felszabadító hatással
volt Molnárra. Képeinek koloritja világosabb, tüzesebb lett,
s az expresszív jelleg elvontabb, kubista térépítéssel
kapcsolódott össze. Az emberi figura eltűnt ezekről a
festményekről (…), de a házak, települések ábrázolása
révén legalább a keze nyoma jelen van, másrészt a festő
saját személyes világa, érzései és érzelmei átlelkesítik a
képeket.”
Ritka kubizmus
Molnár Farkast teljesen megbabonázta a toszkán táj. „Az
ember itt annyira szenzibilis lesz, hogy mindent át tud
érezni. És képes a modern piktúra legszélsőbb hajtásaiban
is felismerni a talajnak azt a fantáziát mozgató erejét,
amely az újjászületést hozta, s ugyanazt a támadó
energiát, amely a művészeti forradalomra impulzál” – írta
firenzei levelében 1921-ben. Itt született vedutái a táj
cézanne-i, kubista megértéséről tanúskodnak, nemcsak a
tömeg szerkezetes érzékeltetésében, hanem – egy-két
esetben – színhasználatában is. Két darab szinte teljesen
kékben tartott képét ismerjük, az egyik a Fiesole (1921) a
zágrábi Betlheim-gyűjteményből, a másik a most kalapács
alá kerülő Kubista tájkép, amely korábban Nancy G.
Brinker műgyűjteményének volt az egyik ékköve.

Az Angyal-ház korabeli fényképe, 1931 Bánó fotó (?). MÉM
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94 Fried Pál (1893-1976)

95 Csók István (1865-1961)

Fekvő akt
Nude Lying

Thamar, 1921
Thamar, 1921

61x76,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fried Pál

95,5x95 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I BP 1921
Hátoldalon | Reverse: Ezt a képet Én! festettem
BP 951 máj. 10. Csók I s.k.

n

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 231 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 077 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében

n

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 769 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 385 - 24 615 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében

Csók István katalógust nehezen tudunk fellapozni úgy, hogy legalább egy Thámár ábrázolás
szembe ne jönne velünk: a bibliai, mitológiai jelenetekhez és a magyar folklór egyes
epizódjaihoz felettébb vonzódó festő több ízben is megfestette, rézkarcba álmodta az
ószövetségi hősnő alakját, akinek drámai története különösen magával ragadta. A Thámár
képtéma Csók Bűnbánó Magdolna, Vénusz, Nirvána és Salome alkotásainak körében
értelmezhető, melyeknek íve szépen fémjelzi a festő pályájának kezdeti dekadens,
szimbolista vonulatát.
A most kalapács alá kerülő Thámár mind méretben, mind kvalitásban méltó képi variációja
a Magyar Nemzeti Galéria 1909-es datálású, illetve a szegedi Móra Ferenc Múzeum
1920-as évekbeli Thámár festményeinek, és egy világszínvonalú amerikai magángyűjteményt megjárva került most kalapács alá.

A színpompás kompozíció Thámárt, Dávid zsidó király szűz leányát mutatja – Csók Sámuel
könyvéből merítette az ötletet. Még a bibliai szövegben szereplő „szép tarka” szoknyát is
megfestette: „Thámáron tarka ruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűz
lányai” – hangzik a leírás. A festő azonban a narratív szálat teljes egészében száműzte a
beállításból, és Thámár hamvas szépségét emelte a mű központi témájává. Mi nézők
keveset érzékelünk az eredeti történet tragikumából: a nő fehér, félig mezítelen teste szinte
ragyog a királykék háttér előtt, alakja a fin de siècle csábos szirénjeihez hasonlóan kígyózik,
tekeredik a képátló mentén. Ez a Thámár nem áldozat, hanem a női test vonzerejének,
meleg érzékiségének mámoros ünneplése egy keleti odaliszk bőrébe bújtatva. Egy 1898-as
Borsszem Jankó szám még pikírt rímet is faragott Csók buja, erotikus nőalakjaihoz:
„Fehér húsa süt melegen / S olyan buja, olyan puha, / Hogy kár is volna rája a ruha. / Kéj a
szívekben – s a vonalban / Melódiás szerelmi dal van.”
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96 Nádler István (1938-)

97 Basch Andor (1885-1944)

Két lépés II., 2008
Two Steps II., 2008

Kukoricacsövek
Still-Life with Corns

240x180 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Nádler István 2008

39x46,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Basch

Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 846 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 308 - 18 462 EUR		

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 231 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 462 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Nancy Goodman Brinker gyűjteményében

n
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98 Schéner Mihály (1923-2009)

99 Nagy Károly (szerep 1903-1978 budapest)

Moulin Rouge (Párizs)
Moulin Rouge (Paris)

Csodálkozók (Alkonyi fények)
Wondering (Lights at Sunset)

50x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Schéner

39x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 369 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 615 - 1 230 EUR	

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 554 EUR	
Becsérték: 240 000 - 460 000 Ft
Estimated price: 738 - 1 415 EUR	

n
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100 Szőnyi István (1894-1960)

101 Koszta József (1861-1949)

Hajóvontatók a Dunán, 1927
Trackers on the Danube, 1927

Színes virágok vázában
Still-Life of Colorful Flowers

33x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I 1927

50x40 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Hátoldalon | Reverse: a milánói Galleria Pesaro és a budapesti Frankel Szalon
kiállítási cédulája.

n

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 153 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 4 923 EUR	

n

Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 307 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 15 384 - 30 769 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Esposizione di venti pittori ungheresi. Galleria Pesaro,
Milánó, 1931. november (Kat. 76. Fiori)
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102 Döbröczöni Kálmán (1899-1966)

103 Bajor Ágost (1892-1958)

Házak halászcsónakokkal a nápolyi öbölben, 1930-as évek
Houses with Boats in the Gulf of Naples, 1930s

Capri, 1927
Capri, 1927

69x79 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Döbröczöni

85x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bajor Ágost Capri 927

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 353 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 984 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 461 EUR	

n
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104 drMáriás (1966-)
n

Kánoncsinálók – A kortárs képzőművészet zsűrije
Max Beckmann műtermében, 2018
Canon Makers in Max Beckmann’s Studio
(Hungarian Power) , 2018
100x120 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Budapest
Szalon – A kortárs képzőművészet zsűrije Max
Beckmann műtermében (Hungarian Power 2018)
máriás
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 046 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 462 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Szombathy Bálint: drMáriás. K. Petrys, Budapest, 2013

Kánoncsinálók a műteremben
A tablón a kortárs képzőművészetet formáló befolyásos személyek, a
„kánoncsinálók” gyűltek össze egy koktélparti alkalmából. A társadalmi
szerepeket maró szatírával portretírozó Máriás Béla – alias drMáriás –
most saját szcénáját vette górcső alá. Megszokhattuk már, hogy az
alternatív zenei élet kifogyhatatlan energiájú frontembere és a kulturális
lapok maró tollú kritikusa hosszú évek óta karikírozza ki a bulvár, a közélet
és a történetelem nagy alakjait. Az ikonikus, híres vagy egyszerűen csak
hírhedt figurákhoz találó ízléssel választ művészeti stílust. Így festette
meg – hogy csak párat említsünk – Kiszel Tündét Damien Hirst pöttyei
mögött, Mao Ce-tungot meztelen Modigliani-aktként, Matolcsy Györgyöt
Jackson Pollock expresszionista csöppjeivel, Soros Györgyöt pedig
vámpírfogakkal egy gyerekrajzszerű erdőben. A magyar kortárs művészet
kánoncsinálóihoz a „hátteret” Max Beckmann 1931-es Párizsi társaság
című klasszikusa szolgáltatja, melyen az expresszionista festő a párizsi
német nagykövetség gálaestjét jelenítette meg.
Power 17
Kívülről nehéz megérteni, miként választódik ki a több ezer élő művész
közül, hogy kiből lesz ünnepelt sztár, kiből név nélküli kismester. Felkent
szakemberek hada sürög-forog a kortársak körül, akik közül kiemelkednek
a kánont leginkább alakító főszereplők. (Hogy pontosan kik ők, azt
összegyűjti a Műértő zsűrije évről évre Power 50 című listáján, követve a
nemzetközi gyakorlatot.) DrMáriás tizenhét kulcsfontosságú szereplőt –
művészt, galériást, igazgatót, kritikust, tanácsadót és politikust – hívott
meg a kortárs képzőművészet kánoncsinálóinak koktélpartijára, hogy
mindenféle rangsorolási szándék nélkül megörökítse őket egy közös
csoportképen, Max Beckmann modorában.

Kortárs ki kicsoda
Középen – Beckmanntől kölcsönzött rózsaszín ruhácskában – a magyar
kortárs művészet nemzetközi zászlóvivője, a neo-avantgárd nagyasszonya,
Maurer Dóra, akinek 2016-ban a legkomolyabb londoni kereskedelmi
galéria, a White Cube rendezett retrospektív kiállítást. Mellette – a hozzá
egyáltalán nem illő szmokingban – Pados Gábor, a legbefolyásosabb
budapesti nagygaléria, az Acb vezetője, aki a rangos Irokéz Gyűjtemény
tulajdonosából képezte át magát a neo-avantgárd legsikeresebb
galeristájává. Felette Topor Tünde áll, ikonikus ocelotmintás bundájában,
aki bennfentes művészeti tanácsadóként és az Artmagazin főszerkesztőjeként tevékenykedik. Mellette őszülő lobonc hajával az Artmagazin kiadója,
Einspach Gábor látható. Ő igazságügyi műtárgyszakértőből vált a kortárs
élet meghatározó figurájává, amikor megalapította az Art+Text Budapest
galériát. Mellette tornyosul a festményen kollégája, Deák Erika, aki a saját
nevét viselő kortárs kereskedelmi galériájával olyan sztárokat futtatott be
külföldön, mint Szűcs Attila vagy Alexander Tinei. Tőle jobbra a korábbi
évek két emblematikus alakja figyeli a koktélpartit, a vitriolos tollú Hajdu
István, a 90-es években alapított Balkon magazin főszerkesztője, valamint
a kortárs középnemzedéket formáló művészettörténész, Bencsik Barnabás,
aki korábban vezette már a MEO-t, majd a Ludwig Múzeumot is, ma pedig
egy kísérleti szellemű kortárs galériát irányít. Deák Erika kivágott narancs
ruhája alatt a Ludwig Múzeum jelenlegi igazgatója emeli égre a tekintetét,
Fabényi Júlia, aki komoly intézményvezetői tapasztalatokkal (Szombathelyi
Képtár, Műcsarnok stb.) érkezett a budapesti fő kortárs múzeum élére.
Mellette, a kép jobb szélén Baán László, aki kultúrpolitikusból vált
igazgatóvá a Szépművészeti Múzeumban. Ő rakta fel a Szépművészeti
Múzeumot a globális blockbuster kiállítások térképére, átalakította a
Magyar Nemzeti Galériát, majd belekezdett a jelenleg futó legnagyobb
európai múzeumi beruházásba, a Liget Projektbe. Alatta, a kép jobb alsó
sarkában a Műcsarnok jelenlegi igazgatója, az építész végzettségű Szegő
György pillant ki a nézőre. A kép túlsó, bal kéz felőli szélén Orbán Viktor
miniszterelnök nevetve csukja be a szemét, akinek ugyan a kortárs
művészet nem a szakterülete, de nélküle nehéz bármilyen befolyásos
klubot megalapítani a mai Magyarországon. Felette a kommunikációs
szakember, Ledényi Attila nevet széles szájjal. Ő a hazai képzőművészeti
vásár, az Art Market Budapest vezetőjeként került rá a tablóra. Alatta
mosolyog Gulyás Gábor, a filozófusból lett igazgató, aki a debreceni
MODEM után vezette egy ideig a Műcsarnokot, most pedig a szentendrei
múzeumhálózatot. Gulyás felett a középgeneráció meghatározó kortárs
kurátora, Petrányi Zsolt bújik meg, aki a dunaújvárosi Kortárs Művészeti
Intézet után évekig vezette a Műcsarnokot, jelenleg pedig a Nemzeti
Galéria jelenkori gyűjteményének főosztályvezetője. Felette Kádár János
nevet egy keretből a maiakra, élettelen fényképről. Középen, hátul Fekete
György szorítja a kottáját, aki belsőépítészből lett kultúrpolitikus és – egészen a közelmúltig – a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A kép bal alsó
sarkában két befolyásos műgyűjtő áll. Bal kéz felé a mosolygós filantróp,
Küllői Péter, aki londoni üzleti karrier után lett a hazai kortárs művészet
szürke eminenciása és a nemzetközi intézményi háló összekötő láncszeme.
Küllőihez hasonlóan, a mellette álló Spengler Katalin is komoly külföldi
múzeumokkal ápol szoros barátságot (férjével, a képről lemaradt Somlói
Zsolttal együtt), műgyűjtőként támogatva évtizedek óta a magyar kortárs
művészet ügyét.
Újvidéki mix
DrMáriás a 80-as évek Jugoszláviájában vált – autodidaktaként – művés�szé. A vajdasági Újvidéken született, a Balkán és Közép-Európa peremén,
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia déli végein, de tanulmányait már a
többnemzetiségű fővárosban, Belgrádban töltötte. Ahogy kötődéseit
pályatársa, Szombathy Bálint összefoglalta: „Egyszerre volt vajdasági
magyar, s a szerb és jugoszláv kultúrában jártas kivételezett személy, aki a
délszláv valóságot némileg kívülállóként, némileg pedig bennlevőként
élhette meg. A kettős látás természetes előnyt jelentett számára, hiszen
több szálon tudta egyidejűleg letapogatni a számára fontos szellemi

Max Beckmann: Párizsi társadalom, 1931, Guggenheim Museum, New York
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élményeket, bármerről is érték.” Képzőművészeti és zenei szemléletére hatott az alternatív,
underground színtér, a new wave és a punk, valamint az expresszív figuralitást újra
felfedező újfestészet és a stílusvilágokat játékosan egymásra halmozó posztmodern.
Doktor és Beckmann
DrMáriás még gyerekként találkozott először Max Beckmann festményeivel a berlini
Nationalgalerie-ben. Backmann lángoló színei és groteszk társadalmi tablói nagy hassal
voltak rá. Expresszív stílusa és felszabadító társadalomkritikája – paradox módon – segítette abban, hogy feldolgozza a jugoszláviai háború pusztító erőit és sötét élményét.
Mindeközben pillanatkora szinte azonosult Beckmannal. Ahogy a kopaszodó, kerek

koponyájú, buldogállkapcsú német festő (az önarcképeire jellemző szmokingban) elszántan,
társadalmi szatírára kész éleslátással pillant a kamerába, úgy fixírozza drMáriás is a nézőt.
„Ahogyan Beckmann életét – mondta a művész – beárnyékolta az évről-évre növekvő
társadalmi feszültség és politikai nyomás, amely művészetét végül degeneráltnak titulálta,
s amely elöl menekülni kényszerült Németországból Hollandiába, majd Amerikába, hogy
egy új világban találjon új otthonra, megértésre és elismerésre, úgy költözött drMáriás is a
milosevicsi rendszer üldözöttjeként külföldre, s választotta élete új helyszínének Budapestet. Ami Beckmannak New York lett, az ő számára Budapest: egy színes, izgalmas, lüktető
világ, amelyben egyrészt a lehetőségek, a szeretet, a megértés és a siker, másrészt a
kirekesztés, a gyűlölet, az értetlenség és a kudarc egyaránt körülveszik.”
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105 Pallay Sándor (1903-1954)
n

Folyóparton
By the River
122x98,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 615 EUR	

Kreol álom

Rejtőzködő fivér

A pestújhelyi Gauguin

Kreolos bőrű szépségek a folyóparton. A mindent átható
meleg földszínek, a vörösek és barnák harmóniájából két
nőalak emelkedik ki. Az egyik piros takarón, a nézőnek
háttal ül a zöld gyepen, rajta barna szoknya, felsőteste
fedetlen, lágy mozdulattal úgy fordul jobbra, hogy arcát
már profilból látjuk. A másik nőalak hasonlóan félig
meztelen: ahogy jobb karját felemeli, kibújik könnyű
szövésű fehér ingéből. Arcukon csendes merengés,
mozdulataikban természetes, ösztönös érzékiség. A
színvilág és a lírai vázlatosság a kevéssé ismert két
világháború közötti festő, Pallay Sándor sajátja, bár a
jellegzetes álomszerű realizmus mellé sok korabeli
párhuzamot állíthatunk, a piros tónusokért szintén
lelkesedő Derkovits Gyulától a melankóliára fogékony
Bernáth Aurélig.

Pallay Sándor rejtőzködő alkat volt. Az a típusú művész,
akit mindenki egyszerű tanáremberként ismer, miközben
otthon lázasan dolgozik a műterem magányában. Ahogy
Nagy Előd rákospalotai festőművész emlékezett meg róla
a közelmúltban: „igen jó rajztanárom volt Pallay Sándor
személyében, aki 54-ben infarktusban halt meg, és nem
sok lehetősége volt rá, hogy festőként is megmutassa
magát.” Pallay művészetéről kevés nyomot őriz a sajtó, a
szintén festő fivéréről, Pallay Józsefről jóval többet.
Sándor 1903-ban született a Székesfehérvárhoz közeli
Szabadbattyánban. Művészeti tanulmányait 1921-ben
kezdte a Képzőművészeti Főiskolán, ahol 1926-ban
rajztanári oklevelet szerzett. A Lyka Károly által
megreformált Főiskolán Benkhard Ágost szárnyai alatt
végzett. 1927-ben ki is állított a Benkhard tanítványokkal
Székesfehérváron, testvérével együtt. Egy-két csoportos
tárlaton szerepelt fiatalon, mindenekelőtt a KÉVE
egyesület kötelékében, de nem kereste a nyilvánosságot.
Pestújhelyen szolgált rajztanárként évtizedeken keresztül.

A hiányos életrajz egyik biztos pontja, hogy 1926-ban
Cigánylány korsóval című képéért megkapta a KÉVE díját.
Minden bizonnyal a most vizsgált festményén is
cigánylányokat láthatunk, ahogy a maguk természetközeli
ösztöniségével vetkeznek le a folyóparton. A korabeli
közönség a romlatlan, ősi természetet látta a romák
nomád életvitelében és viselkedésében, a felvilágosodás
népszerű „nemes vadember”-ét. A kortársak a cigánylányokban az egzotikus, forróvérű testiséget ünnepelték,
ugyanazt, amiért a férfiakat megbolondította az igéző
Carmen, vagy aminek trópusi változatáért a posztimpres�szionizmus nagy mestere, Gauguin egészen a Dél
Tengerekig utazott. „A trópusi műtermemben – írta
Gauguin barátjának, Van Goghnak még indulása előtt –
minden bizonnyal a jövő festészetének Keresztelő Szent
Jánosává válok, új erőt gyűjtök az ottani, sokkal
természetesebb, sokkal kezdetlegesebb és mindenekelőtt
kevésbé romlott életből.”
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106 Molnár C Pál (1894-1981)

107 Jancsek Antal (1907-1985)

Romantikus táj
Romantic Landscape

Porte Saint-Denis Párizsban
Porte Saint Denis in Paris

45x61,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

51x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jancsek A

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 477 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 354 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

n
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108 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Nagybányai kert, 1933
Garden in Nagybánya, 1933
70x107 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ziffer Sándor 1933
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 000 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 27 692 - 43 076 EUR	

Zsibongó kompozíció

Drámai kert

Nyári verőfényes délelőtt: a napsugarak simogatják a
meleg sárgára festett erdei villa falait. A kertben virágos
kőkaspó, lépcső a bejárathoz, kövezett utacska és egy
oszlopra állított galambdúc. A kőlábazatos léckerítés
mentén búja flóra tenyészik: dús aljnövényzet, mintha egy
patakparton lennénk, fiatal fák, sötét lombokkal.
A fatörzsek japán kalligráfia módjára szabdalják a
festményt, látványos erővonalakkal hálózva be a kép
kétdimenziós felületét. Drámai az összhatás, ahogy a festő
az előtér – lombárnyéktól sötét – fatörzseinek kusza
rajzolata mögött láttatni engedi a napsütésben úszó
nyaraló villa falait. A hajladozó erővonalak hálóját
deréktájon a léckerítés (jó pár nagybányai festőt
megfogott a kerítés, Tihanyitól Ferenczyig!) rendezett
ritmusképlete tartja meg, lecsendesítve a zsibongó
kompozíciót.

A nagybányai festők első hullámát a romlatlan táj
szépsége, a dús füvű domboldalak és a napsütötte falusias
házsorok varázsolták el. Ziffer Sándor már ekkor, a franciás
fauve színektől megittasodva is, meglátta a drámát a
kicsiny partiumi bányászvárosban. A művésztelep ikonikus
főművén, a Tájrészlet kerítéssel című kompozíción (1910)
olyan érzelmi erővel „harap” bele a csorba kerítés a
hócsíkokkal barázdált téli tájba, mintha nem is a magyar
művészet idilli Barbizonjában járnánk. Ziffer hű maradt
Nagybányához (itt élt élete végéig), és hű maradt drámai
kifejezésmódjához is. Érett korszakában készült legjobb
tájképein az előtér hajladozó sötét fáinak és a napsütötte
háttérnek fauve-os kontrasztjára épít (Nagybányai táj,
1925, Sepsiszentgyörgyi Képtár; Kilátás a festőiskola
parkjából, 1920-as évek vége, magángyűjtemény).

Ziffer Sándor: Napsütötte kert Nagybányán, 1910, magántulajdon
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109 Kádár Géza (1878-1952)

110 Szőnyi István (1894-1960)

Téli esti hangulat (Olvasó lány zöld lámpánál), 1913
Winter Evening Mood (Girl Reading by a Green Lamp), 1913

A tékozló fiú, 1923
The Prodigal Son, 1923

76x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Kádár Géza 13

44x32 cm
Olaj, vászon | Oil on canva
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I 1923

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 2 769 EUR	

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 923 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 384 - 11 076 EUR	

n

n

Szerepelt a BÁV 55. aukcióján,
2009. november 11. 348. tétel
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Rembrandt van Rijn: A tékozló fiú megtérése
Kieselbach galéria
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111 Vaszary János (1867-1939)
n

Női akt tükörrel és kék drapériával, 1905 körül
Female Nude with Mirror and Blue Drapery, c. 1905
77x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 73 846 EUR	
Becsérték: 35 000 000 - 70 000 000 Ft
Estimated price: 107 692 - 215 384 EUR	

Vaszary János: Önarckép
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Vaszary János egy női portré festése közben

A kereső művész
A Vaszary-életmű sokszínűsége páratlan a magyar
művészet történetében: festői pályájának egyes stációi
között szinte „csupán” a minőség, a megkérdőjelezhetetlen
kvalitás teremt egységet. Minden újra fogékony szelleme
bravúros manuális technikával párosult, így soha nem
okozott neki gondot, hogy az új stílusok változó festői
technikáit elsajátítsa. Fél évszázados alkotói útján végig
tekintve nem csupán egy kivételesen érzékeny művész
karaktere bontakozik ki, de az egyes műveken keresztül a
korszak uralkodó stílusirányzatainak jellegzetes vonásai is
alakot öltenek. Akadémizmus, naturalizmus, szecesszió,
expresszionizmus, art deco: örök nyugtalanságának,
mindig új irányba igyekvő szellemének időleges állomásai.
Új utakra lépve
Az örökké kísérletező, kipróbálatlan utakat kereső Vaszary
a 20. század első évtizedének közepén ismét új úton indult
el. Ez a váltás egybeesett a festő életének egyik
meghatározó momentumával: 1904-ben megismerkedett
későbbi feleségével, akit a következő év őszén oltár elé is
vezetett. A korán jött sikerekből, képeinek eladásából már
fiatalon tisztes vagyont halmozott fel, így a budapesti

Vaszary János tanítványaival

lakás berendezése után Thoroczkai Vigand Ede, a magyar
szecesszió egyik meghatározó építészének tervei alapján
Tatán pazar villát építtetett. 1906-tól fogva a Vaszary-házaspár a nyarakat itt, a hidegebb évszakokat pedig
krisztinavárosi lakásukban töltötte. Külső és belső
harmónia, a megérdemelt siker biztató elégedettsége
alakította a művész hangulatát, s ez a felszabadult
gondtalanság festészetében is megmutatkozott. Képei
kivilágosodtak, lendület és frissesség borította el vásznait,
a belső harmónia a tiszta forma önfeledt szépségét
terítette alkotásaira.
Színek és szimbólumok
Vaszary most bemutatott festménye nem a boudoir-titkok
erotikus felfedését kínálja nézőinek, hanem a forma, a szín
és az ecsetjárás artisztikumával varázsol el. Vaszary lágyan
suhanó ecsetvonásai ívesen hajolva követik a női test
érzéki domborulatait, s ezek határaihoz érve éles kontúrok
nélkül, finoman omolnak semmivé. A háttér és a lábakat
fedő drapéria megoldása jóval lendületesebb és
vázlatosabb: a vászonra suhintott festékpászmák
láthatóvá teszik az ecsetet vezető kéz energikus mozgását.
Ezzel a fogással a naturalista ábrázolás unalmas
pontossága helyett a tüneményszerű lebegés érzete válik

uralkodóvá: az ábrázolás tárgya elemelkedik a valóság
kézzelfogható, földhözragadt szférájától, s a nagyon is
evilági, ösztönös asszociációkat keltő tematika intim,
szinte költői színezetet kap. Mindezt kitűnően húzza alá
Vaszary virtuózan használt fegyvere, a színek páratlan
eleganciája, a kékek, sárgák és gyöngyházszürkék izgalmas
és választékosan megkomponált együttese: a mértéktartó
kolorit a lágy derengés érzetét kelti a nézőben.
A meztelen modell bal kezében feltűnő tükör motívuma az
értelmezési lehetőségek újabb tartományát nyitja meg: a
jellegzetes női attribútum, a külvilágnak szóló szépítkezés
kelléke egyben a társadalmi konvenciók sugallta önkéntes,
kegyes hazugságok fegyvere is. Mindemellett persze a
művészet örök szimbóluma, hisz tükröződő felületén új
világ születik, s mint a festő a vásznon, síkká transzponálja
a háromdimenziós világ tünékeny élményét.
Molnos Péter

Vaszary János: Toilette, 1902, Magyar
Nemzeti Galéria
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112 Frank Frigyes (1890-1976)

113 Schönberger Armand (1885-1974)

Műtermi csendélet szőttesekkel és kék vázával
Studio Still-Life with a Blue Vase

Rálátásos műtermi csendélet gyümölcsökkel, 1934
Studio Still-Life with Fruits, 1934

70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Frank Frigyes

75x60 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Schönberger 1934

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 046 - 1 477 EUR	

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 769 EUR	
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 000 - 11 692 EUR	

n
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114 Ligeti Antal (1823-1890)

115 Max Suppantschitsch (1865-1953)

Patakparton
By the Brook

Petronelli táj (Ausztria)
Landscape in Petronell (Austria)

21,5x38,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ligeti

38x55 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Suppantschitsch 99 VIII. 3. |

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 846 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 307 EUR	

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 307 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR	

n

n

A festmény hátoldala
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116 Rózsaffy Dezső (1877-1937)

117 Pekáry István (1905-1981)

Dunamenti város
Town by the Danube

Házak a domboldalon
Houses on the Hill

50x66 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rózsaffy D

55x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasl
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pekáry

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 800 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 461 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 000 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 307 EUR	

n
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118 Boemm Ritta (1868-1948)
n

Tópart reflexfényekkel, 1909 körül
Lake Side with Reflecting Lights, c. 1909
80x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Boem Ritta
Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 476 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 461 - 3 692 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nemzeti Szalon 1910-11

„EZ A SZÉP LEÁNY LEHETNE AKÁR CSUF FÉRFI IS, OLYAN
KOMOLY MŰVÉSZ” írta a Hazánk 1900 novemberében.
Boemm Ritta valóban azon szerencsés nőművészek közé
tartozott a 20. század elején, akiknek nem volt szükségük
külön intézményi háttérre, mely visszaigazolta volna
tehetségüket vagy biztosította volna számukra a kiállítási
lehetőséget az akkori magyar, férfiközpontú művészeti
szcénában. Boemm tagja volt ugyan a nők 1913-as
választójogi kongresszusát előkészítő művészeti
albizottságnak, további szüfrazsett hajlamairól nem szól
a fáma.
Az 1890-es évek közepén aranyérmet nyert a párizsi
szalonon, első nőként ismerték el művét az Esterházyról
elnevezett akvarellfestészeti díjjal, 1909-ben gyűjteményes
kiállítást rendezett neki a Könyves Kálmán Szalon, tagja
volt a Nemzeti Szalonnak, amely csak elvétve vett fel női
tagokat, és később a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők
Egyesületének választmányi tagjává emelték, ami
ugyancsak ritkaságszámba ment akkoriban. 1899-től élt és
volt aktív kiállító Budapesten, alkotásai a Szépművészeti
Múzeum és Budapest főváros gyűjteményeibe kerültek,
másik két művét Ferenc József vásárolta meg a budai
palota számára. Ezek a vásárlások magas presztízst és
jelentős anyagi sikert jelentettek számára. Bár férje, Fehér
Kálmán magánhivatalnok volt, és a festőnő valószínűleg
kevéssé szorult rá saját keresetére, elérte azt, amit a kor
művésznői közül kevesen: meg tudott (volna) élni saját
festészetéből.
Sikereiben közrejátszhatott, hogy az 1880-as és 1890-es
éveket lefedő tanulmányait kevéssé érintették az akkori
magyar művészetoktatás nőket diszkrimináló szankciói
(elméleti oktatás hiánya, férfimodellek megvonása,
kevesebb ösztöndíj), ugyanis Drezdában és Párizsban
tanult, ami megkönnyítette számára a beilleszkedést
Budapesten. Festőművész, rajztanár édesapja, Boemm
Tivadar tanítgatta a festészet alapjaira testvérével, Klárával
együtt (Klára szintén festő lett), és a konzervatív papa
terelte a konzervatórium felé is, amikor látta lánya modern
festészeti törekvéseit. Rittának azonban nem lehetett
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kivenni az ecsetet a kezéből, és az 1890-es évektől sorra
zsebelte be a szakmai elismeréseket – a lapok tele voltak a
nővel, aki „férfiecsettel dolgozik”. Főként foltjai elevenségét, színei tarkaságát dicsérték, és kiemelték festészetének
impresszionisztikus, neoimpresszionisztikus vonásait.
MORISOT NYOMDOKAIN
Tópart reflexfényekkel című képén is megfigyelhetjük a
francia modernek, Sisley, Monet, Pissarro hatását − a
síkvászon folyamatosan rezgő, nyugtalan. A foltelemek
izgatóan, idegesen forgolódnak a számukra aprócska
képfelületen. A fény játékosan szalad végig a lombok által
simogatott tavacska csillámló tükrén és félénken tekintget
ki a fák ágai közül. „Színimpressziói erősek, intenzívek,
egyéniek; színeinek megvan a maguk fénye, melegsége és
mélysége” − méltatta Boemm-öt A Hét folyóirat 1909-as
gyűjteményes kiállítása alkalmával.
A Boemm Ritta művészetét ismerők gyakran kapcsolják
össze nevét babás csendéleteivel, ő azonban sokkal több
volt ennél: a századelő sikeres és híres festője, kereső
természet, akit − mint itt is látjuk − komoly festői
problémák foglalkoztattak. Boemm-öt a „tanulmány”
sodorta bele a modernség küzdelmébe, s mint ilyet, a
szakma sem számította őt az ún. „női festők” közé, ami
akkoriban felért a kellő hozzáértés megkérdőjelezésével.
Amíg alkalmazzuk, és ezáltal legitimáljuk az ehhez hasonló
terminusokat, addig számos tehetséges, foglalkozását a
legmagasabb fokon űző művészt zárunk el a kanonizáció
lehetőségétől. Ne feledjük továbbá azt sem, hogy a két
világháború között festőink nagy része (még a legnagyobbak is!) a nehézkes gazdagsági helyzethez alkalmazkodva a
piacnak is dolgoztak, és ez alapján megítélni egész
életművüket fatális hiba és szűklátókörűség volna. Boemm
számos társával, Kalivoda Katával, Lohwag Ernesztinnel,
Bartoniek Annával és másokkal egyetemben kétségtelenül
kiemelkedő életművet hoztak létre – történetesen nőként,
mely teljesítményt annál jobban becsülnünk kell.
Pap Eszter
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119 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Tengeri vitorlás különleges fényekkel
Sailing Boat with Special Lights
25x30,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy
Hátoldalon | Reverse: Gulácsy Lajos Budapest VIII. Rigó utcza 14. Halászbárka
olajfestmény eladó 60 korona
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 615 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR	

208

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

209

120 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Halászbárkák Velence mellett (Chioggia), 1907-1908
Cogs by Venice (Chioggia), 1907-1908
14x22 cm
Olaj, papírlemez | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy L Chioggia
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR	

Mindig különleges pillanat, amikor Gulácsy Lajos (1882-1932) festőművész
egy-egy alkotása felbukkan, de igazi szenzáció a mostani alkalom, amikor
nem is egy, hanem öt műve került elő, ráadásul ezek korábban ismeretlenek voltak még a szakértők előtt is. Külön érdekesség, hogy a képek
eredete Gulácsy koráig vezethető vissza, ugyanis a műegyüttes Gulácsy
édesanyjának Méray-Horváth Jolánnak vidéki rokonságától származik,
akiknél gyakran megfordult a festő is. Feljegyzései szerint ezeken a
helyeken nemcsak inspirációt szerzett, hanem megrendeléseket is kapott,
valamint vevőket is talált.
Közismert dolog, hogy Gulácsy választott hazája Olaszország volt, amikor
csak tehette, minden évben több hónapot töltött ott, de talán kevésbé
köztudott, hogy előszeretettel tartózkodott kiterjedt számú vidéki
rokonainál, barátainál is. Levelezése alapján kimutatható, hogy elsősorban
az akkori Bereg vármegyében időzött sokat, ahol maga is született:
Beregszász, Gulács, Hátmeg, Ilosva, Munkács, Orosháza, Székelyhíd voltak
visszatérő helyszínei. A magyar vidék és az olasz kisvárosok iránti vonzalma
sok rokon vonást mutat. Azon túl, hogy az otthoni kisszerű valóság és
anyja pressziója miatti menekülés vágya is mozgatta, inspiráló tájélményeket is keresett és talált, melyekhez aligha jutott volna fővárosi, sötét, szűk,
belső udvaros szobájában. Távol a Rigó utcai környezettől, még a
nyomorgás is poétikus színezetet kapott számára, az utazás kalanddá, a
tájak, villák, sikátorok mesebeli vagy történelmi színhelyekké váltak.
Az előkerült öt kép közül két tájkép szerencsés módon pontosan
lokalizálható feliratuk alapján. Mindkettő a Comói-tóvidéken készült
Gulácsy legkedvesebb olasz táján, ahol gyakran megfordult 1907-1912
között, amit többek között egy „Bellagio” feliratú akvarell (1908), valamint
egy „Cadenabbia” feliratú olajkép (1912 k.) is bizonyít. A lendületes
ecsetkezeléssel felvitt, vastag faktúrájú kis olajkép Chioggiában egy
halászkikötőt ábrázol, a finom, párás színfoltokból felépített pasztellkép
pedig tóparti házakat és a tavon úszó hajót Bellagióban.
Egy 1907. július 15-én Chioggiában kelt levele mintha csak a fenti kép
ihlette látványt
írná le:
„A templomok 1000 évesek, a házak szintén több száz éves múltat bírnak.
A város legérdekesebb része a halászok negyede, hol a legszínesebb
halászbárkák vitorláit lengeti állandóan a tengeri szellő. Végre lesz részem
a tenger tanulmányozásában mely itt színesebb mint a franczia
partoknál.”
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121 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Tóparti hangulat (Belaggio, Olaszország), 1907-1908
By the Lake (Bellaggio, Italy), 1907-1908
26x35 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bellaggio Gulácsy L
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 461 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 307 - 8 000 EUR	

Pár nappal későbbi (július 31.) ugyancsak innen édesanyjának feladott
levelében részletesebb leírja comói útjának tapasztalatát, melyből jól
kiviláglik, hogyan színezi történelmi és költői fantáziává a valós tájélményt:
„Fölségesebb vidéket már képzelni sem lehetne, mindenütt parkok és
gyönyörű villák, melyek el vannak virágokkal halmozva, s az illat egészen
áthatja a levegőt. Leanderfák olyan nagyok mint nálunk az akácz, s éppen
most virágoztak rózsaszínes-lila hangulatban tartották az egész vidéket.
Aloek, pálmák gyönyörűen kifejlődnek itten s a virágoktól pompáznak,
illatuk összeolvad a rózsafák illatával melyek itt valósággal versenyeznek
déli pajtásaikkal, pompájukat minél jobban igyekeznek kifejteni s bájos
fejecskéjük kimosolyog a zöld haraszt közül, mely igyekezne őket puha
fátyolszerű lombjával eltakarni...
A tó felől enyhe szél támad, mely egypár virágot letép s szegénykék
meghalnak még el sem virágoztak...
A tó hullámai smaragdzöld lüstert kapnak az esti világítástól, mely lilás
fátyolba burkolja a Villa Carlotta oszlopsorát és ekélyeit, Como pedig
valósággal kékes zöld hangulatban úszik, a Dóm kupoláját vörhenyes
fénnyel világítja meg a lemenő nap s violettes-bordó szín káprázatot
varázsol a város fölé.
A tókörnyék legszebb helye Bellano és Bellagio vidéke. Cyprusfák
toronymagasságig emelkednek itten és 2-300 évesek, sőt van közöttük
600-800 éves is.”

Gulácsy Lajos: Bellagio, 1908, magántulajdon
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122 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Út a parkon át (Olaszország), 1905-1908
Path in the Park (Italy), 1905-1908
52x41 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 461 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 6 153 EUR	

Szintén pasztellkrétával készült az a nagyobb méretű, bravúrosan
kivitelezett tájkép, melyen egy nyurga fákkal kísért erdőszéli utat láthatunk
az út végén földszintes házikóval, cégére alapján talán csárdával,
fogadóval. Az ehhez hasonló meditatív hangulatú tájak különösen Gulácsy
pályakezdő éveiből ismertek, a képünkhöz legközelebb álló fennmaradt
példája a „Reggel” (1901) c. festmény, melyhez pasztellképünket nemcsak
lírai hangulata, hanem a tájban háttal álló, távolodó figura motívuma is
rokonítja. De ide sorolhatók „A művész áhítata” (1902) és „Felhővonulás”
(1902 k.) c. hasonlóan bensőségesen statikus kompozíciók. A festőt
helyettesítő, illetve a nézői szerepet kijelölő alak szerepe, hogy ember és
természet intim, bensőséges viszonyaként interpretálja a táji környezetet,
mint a nagy romantikus festő Caspar David Friedrich tájképein. Egyik első
megjelenési formáját első monográfusa Lehel Ferenc említi 1922-es
könyvében, egyúttal kiemeli e tájtípus hazai eredetét:
„A hátmegi dombos tájat ábrázolja a „Dombvidék” című képe is, melyen
kökörcsines mezőben egy fa alatt háttal fordult leányalak méláz böcklini
hangulatban.”

Gulácsy Lajos: Na’Conxypan, 1902, Magyar Nemzeti
Galéria
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123 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Gajó Péter boltja előtt, 1902-1905
In Front of Péter Gajó’s Shop, 1902-1905
29x28 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy
Hátoldalon saját kezű felirat | Autograph inscription on reverse: Ludwig Gulácsy
Budapest, VIII. Rigó Gasse No. 14. Herbststimmung (Ungarn)
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 153 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 12 307 EUR	

A negyedik kép igazi különlegesség: egy karikaturisztikus falusi jelenet
kucsmás parasztbácsival, aki a „Gajó Péter” feliratú húsbolt előtt ácsorog.
Német nyelvű hátoldali felirata szerint kiállításon is szerepelt, valószínűleg
Bécsben („Herbststimmung” = „Őszi hangulat” címen). Az ehhez hasonló
játékos, vidám kisvárosi, falusi utcajelenetek rajzos, színes, karikatúrajellegű
kidolgozásuk, a feliratok kiemelt szerepe révén átmenetet képeznek Gulácsy
későbbi vagy ezekkel párhuzamosan keletkező fantázia- és mesevilágának,
Na’Conxypannak az illusztrációihoz. Gulácsy egyik visszaemlékezése
(Születéséről) jól példázza, hogy ehhez a képtípushoz ugyanannyi
inspirációt merített a magyar falusi életből, mint az olasz kisvárosok
élményéből és a rokokó képekből:
„Valami furcsa szemmel néztem én a falut. Mint azt a kockajátékot, melyet
össze kell rakosgatni, hogy egy-egy kedves képecskét alkosson a sok kocka,
úgy rakosgatta az én képzeletem is össze a látott dolgokat. A kis kutat, a
vedret vivő parasztleányt, az összekuporodó cicát, a galambdúc körül
röpdeső fehér lakókat, a gömbölyű akácfákat és a fehérre meszelt kis
házakat. - Mindent, mindent valahogy így, mesterkélten láttam, s szinte a
szappanskatulyák sajátos szagát éreztem ilyenkor a tetejükre festett
képecskékre gondolva.”

Gulácsy Lajos édesanyjának írt, általa festett
képeslapja Etyekről, 1904, magántulajdon
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Az ötödik kisebb méretű, sötétebb tónusú olajkép, borongós hangulatú völgyet mutat,
mélyén barlangnyílással vagy pincebejárattal. Hátoldalán olvasható autográf felirata
szerint valóban „Völgyben” a címe, és feltételezhetően szerepelt 1907-ben Gulácsy Lajos
Uránia Műkereskedésben rendezett kiállításán (56. Völgy, of., 100 kor.). Komor színvilága
eszünkbe idézi a Gulácsy által többször megörökített, művészi alteregóként is felfogott
Dante Alighieri (1265–1321) reneszánsz költő sorait az Isteni színjátékból:
„Akkortájt olyan álmodozva jártam:
nem is tudom, hogyan kerültem arra,
csak a jó útról valahogy leszálltam.
De mikor rábukkantam egy hegyaljra,
hol véget ért a völgy, mély, mint a pince,
melyben felébredt lelkem aggodalma”

124 Gulácsy Lajos (1882-1932)

125 Fényes Adolf (1867-1945)

Olasz táj gomolygó felhőkkel, ciprussal, 1905-1907
Italian Landscape with Cypresses, 1905-1907

Tisza-part
By the River Tisza

13x19 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy L
Hátoldalon saját kezű felirat | Autograph inscription on reverse: Völgyben

41x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasl
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes A
Hátoldalon | Reverse: a Munkácsy Céh címkéje, 1958

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 846 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 5 538 EUR	

Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 7 692 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 12 308 EUR	

n

n

A völgy mint az emberi lét mélységeinek szimbóluma más Gulácsy-művekben is előfordulhatott, de ezt jelenleg csupán az „Út a barlanghoz” (1903) c. műve tanúsítja, mely talán
azonos a „Vicolo de la Cave” néven ismerttel. Rajta sötét csuhás alakok tartanak a
ciprusokkal övezett ösvény végén ásító barlangnyíláshoz, mintha valami titkos szertartásra
készülnének, vagy lennének útban egy titokzatos világ felé. Mindez jól tükrözi, hogy
Gulácsy képzeletét soha nem a festői műemlékek foglalkoztatták, hanem a rejtélyes hangulatú, elmúlt korok szellemét árasztó tájak.
Marosvölgyi Gábor
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126 Móricz Margit (1902-1990)
n

Római kávéház, 1937
Café in Rome, 1937
100x121 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Roma 1937 II.
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 000 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 24 615 - 43 077 EUR

IRODALOM | bibliography
- Móricz Margit és Ispánki József a Műteremben. In.:
Magyarság 1936. január 5.
- (v): Móricz Margit festő és Ispánki József szobrász
kiállítása. In.: Pesti Hírlap, 1936. január 8.
- (e. a.): A „Műbarát” csoportos kiállítása. In.: Ujság 1942.
március 1.
- P. G.: Móricz Margit festményeinek kiállítása.
In.: Magyar Nemzet 1966. június 22.
- Dercsényi Dezső: Móricz Margit festőművész.
In.: Művészet, 1972/8., 43–44.
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Az 1956-as olasz filmvígjáték, a La Banda degli onesti híres eszpresszó jelenete

Reggel a római eszpresszóbárban
Pörökölt kávébabok keserédes illata, sisteregve gőzölő
kávégép. Pörgős hétköznapi pillanat egy római eszpresszóbárban: a hibátlan fehér vászonöltönyt hordó barista épp
kávét készít a pultban egy hűvös februári reggelen. Alakját,
az eszpresszógépet és a polcokon sorakozó, modern
neonszínű olasz likőröket megkettőzi a tükörfal, dekoratív
hatást kölcsönözve a festménynek. Az akvarellhez illő,
könnyed ecsettel „fellehelt” színfoltok körül a rajzosan
megfogalmazott kék körvonalak gombolyítják az
események szálát: markáns arcélű római férfi – zöld sálban
– felhörpinti feketéjét, miközben egy kalapos úr, felemelt
csészével a kezével fordul a mellette álló bundás asszony
felé. A szintén kávéscsészét tartó nő nem más, mint az
egyre divatosabb két világháború közötti női festészet
egyik felfedezésre váró tehetsége, a Vaszary-tanítvány
Móricz Margit.
Egy különleges pálya
Hosszú élete ellenére Móricz Margit pályaképét – a két
világháború között indult nőfestőkhöz hasonlóan – csak
újságcikkekből összevadászott információkból lehet
összeállítani. Vaszary János és Benkhard Ágoston
tanítványaként járt a modern szemléletű Főiskolára az
1920-as években. 1926-ban elnyerte a Szinyei Társaság
díját az ifjúsági kiállításon. Ezután külföldi tanulóévek
következtek: három év Párizsban, három év Algériában.
Móricz azon kevés magyar művész közé tartozik, akik a
festői Észak-Afrikában szívták magukba a szaharai

napsütés vibráló színeit. 1936-an a Műterem galéria
kiállításán adott számot franciaországi és algériai
tapasztalatairól. A hazai debütálása sikeres volt,
1938–1939-ben elnyerte a Római Ösztöndíjat. 1942-ben a
Műbarátban állított ki, majd – hosszabb kihagyás után –
1966-ban a MOM-ban, 1978-ban pedig a Fényes Adolf
Teremben. Leginkább a kései Vaszary levegős, fehér
fénnyel telített, dallamos, kék kontúrokkal keretezett, art
decós rajzosságú festészetével rokoníthatóak képei.
Utas és holdvilág
1937-ben jelent meg Szerb Antal azóta klasszikussá
nemesedett regénye, az Utas és holdvilág. Ebben szerepel
az az emlékezetes nászutas jelent, amikor az önmagát
kereső, tépelődő Mihály egy ismeretlen állomáson leszáll a
Firenzéből Rómába tartó vonatról, magára hagyva
feleségét, Erzsit, hogy megigyon gyorsan egy kávét.
„Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mialatt az
eszpresszógép cseppenként kisisteregte magából a
nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy bennszülöttel, Perugia nevezetességeiről. Azután megitta a kávét.” A
történet folytatása ismert: Mihály rossz vonatra
kapaszkodik fel, és elszakad feleségétől, különleges
kalandokat él át, miközben önmagát keresi. Egy idő múlva
Rómában köt ki, ahol egy kávéházban pillantja meg
gyerekkori szerelmét, majd elvetődik a híres Palazzo
Falconieribe, ahol az 1927-ben alapított Collegium
Hungaricum található. És ahol a római ösztöndíjas Móricz
Margit is megfordult pont a regény megjelenése körüli
években.

Az olasz kávéforradalom lenyomata
Az olasz kávékultúra a 20. század első felében merőben
eltért a hazaitól. A magyar írók a kávéházban éltek, egész
napokat töltöttek ott el, lapok, sőt, lexikonok álltak
rendelkezésükre, a törzshelyekre nemcsak a barátok jártak,
de akár a postájukat is oda lehetett kéretni. Az olasz rítus
egész más: a mediterrán éghajlat kávéja alapvetően sűrű,
erős és rövid. Alapja a krémes, sűrű, ízgazdag eszpresszó.
A római barista nem egyszerűen kifőzi a pörkölt
babszemeket, hanem a nagy nyomású espresso gép
segítségével kisajtolja belőle az aromaanyagokat: 88–92
°C-os vizet présel át 9 atmoszféra nyomással a tömörített
kávéörleményen. A 20. század legelején felfedezett
eszpresszókészítő gép hamar elterjedt Olaszországban. A
két világháború közöttre már kialakult a pultnál kávéját
felhörpintő, majd dolgára siető olaszt kiszolgáló tipikus
espresso bar is. Ezekre csodálkozott rá Móricz Margit
(akárcsak Szerb Antal) az 1930-as években, évtizedekkel
azelőtt, hogy Magyarországra is megérkeztek volna az
eszpresszókat kínáló presszók és kávégépek az 1960-as
években.

Az 1938-ban megnyílt legendás római kávézó, a Sant’Eustachio
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127 Galambos Tamás (1939-)

128 Batthyány Gyula (1887-1959)

Orfeusz és Euridiké, 1988
Orpheus and Eurydice, 1988

Társaság a vörös postakocsi előtt, 1910-es évek eleje
Company with a Red Carriage, early 1910s

40x30 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Galambos 1988

24,5x34,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 100 000 Ft / 307 EUR	
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 615 - 923 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR	

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula - Képek egy eltűnt
világból, Budapest-Győr 2015, 107. o.
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129 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Festő önarcképe virágos kalapban, 1903 körül
Self-Portrait with a Harvester, c. 1903
85x63 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Grünwald B
Hátoldalon | Reverse: Plakátterv 1903 k. A téli műcsarnoki kiállítás
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 26 154 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 30 769 - 46 154 EUR	

Iványi-Grünwald Béla nevét a modern magyar művészet
tanárfejedelmeként jegyzi a művészettörténet: haladó
szellemű művésztanárként ott volt a nagybányai
művésztelep 1896-os alapításánál és később a fiatal
neósok csoportját is ő vezette át Nagybányáról Kecskemétre. Egyéni kifejezésmódja valamelyest hektikus és
hullámzó, mely felöleli a 19. század végének historizáló
örökségét és a szecesszió dekoratív, éteri hangvételét is, de
a Párizsból érkező friss impulzusokat sem hagyták őt
hidegen: kecskeméti diákjait Iványi-Grünwald előszeretettel buzdította kísérletezésre és a naturalista plein air újabb
és újabb meghaladására.

A kompozíció egyértelműen a korabeli plakátművészet
jegyeit viseli magán. Erőteljes kontúrok, határozott sziluettek és nagy, dekoratív felületek uralják a képteret; a festő
és az arató alakja enyhe alulnézetből, premier plánban
vetül ki az előtér síkjára. A mű hátterében az alföld
szalmabálái és kicsiny tanyája bukkannak fel – a festő
ekkor már túl volt fő nagybányai kompozícióin (Völgyben,
Bércek között, Tavaszi kirándulás), és itt minden bizonnyal
az alakokra kívánta helyezni a hangsúlyt. A két figura
kiemelésének és a háttér visszaszorításának játékában már
megmutatkozik Iványi a későbbiekben is jól ismert,
„anekdotizáló kedve és dekorativitásra való hajlama”.

A korabeli konzervatív festészet képviselői kezdetben
gyanakodva méregették a nagybányaiakat, de a századelő
Iványi-Grünwald számára is meghozta a várva várt
szakmai sikert: elismertségének bizonyságaképpen az
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat őt kérte fel az
1902-1903. évi műcsarnoki kiállítás plakátjának
elkészítésére. A mű ugyan csak egy évvel később készült el,
és így a következő téli tárlat plakátjaként szolgált, nagyon
valószínű, hogy a Festő arcképe aratóval is ekkoriban,
talán éppen ebből az apropóból született – ha nem is
közvetlen plakáttervként, de hozzá tartozó stúdiumként.

A modell személye kimondottan hangsúlyos formában van
jelen a festményen, hiszen festő és modell kapcsolata
mindig kulcskérdés volt az „idegenben” vagy vidéki
városban alkotó művészek számára. A festő büszke
fejtartása a művészekben munkálkodó öntudatot volt
hívatott hangsúlyozni, míg az arató a messzi tájba téved
– életének színhelyét, a magyar rónaságot pásztázza. Glatz
Oszkár pár évvel korábban, 1910-ben ugyancsak a köznapi
magyar ember, egy vándorlegény alakját emelte be saját
kiállításának plakátjába (Glatz Oszkár: Glatz Oszkár és
Wildner Mária kiállítása, 1910).

Plakátterv ide vagy oda, a Festő arcképe aratóval
kvintesszenciája mindannak, ami a 20. század legelején
leginkább foglalkoztatta Iványi-Grünwaldot és általában a
haladó szellemű magyar festészetet: Nagybánya
túlhaladott naturalizmusa, a friss párizsi benyomások,
elsősorban a fauvizmus, Matisse és Gauguin festészete,
illetve a művészetben továbbra is központi helyet betöltő
magyar táj, benne a magyar emberrel. A kép ugyanakkor
előrevetíti Iványi-Grünwald későbbi útkeresését, mely az
1900-as évek végére erősen közelített a stilizáló formák és
a nagy, összefüggő színfoltok felé.

Iványi Grünwald Béla: Plakátterv (az Országos
Magyar Képzőművészeti Társulat Téli Kiállításához),
1903, Magyar Nemzeti Galéria
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130 Hajnal János (1913-2010)
n

Barátkozás (Szomszédok), 1963
Making Friends (Neighbours), 1963
69x103 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hajnal
1963 Roma
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 000 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 154 - 3 692 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában
IRODALOM | bibliography
- Balázs Kata: Hajnal János római műterme.
Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia, 2014
Minden út Rómába vezet
Mikor 2010-ben Hajnal János – Giovanni Hajnalként –
örökre lehunyta szemét Rómában, kor- és pályatársai már
sok-sok évtizede halottak voltak. A majd száz évet megélt
művész pályája szokatlanul kanyargott. 1939-ben kezdte
el a Képzőművészeti Főiskolát, de addigra már jó pár évet
eltöltött a kecskeméti művésztelepen és Nyugat-Európában. Gyalog ment Firenzéig, majd beiratkozott a római
Akadémia szobrász szakára. (Az Örök Városban találkozott
Aba-Novák és Molnár C. Pál művészetével, a Collegium
Hungaricumot látogatva.) Kis időt töltött a frankfurti,
majd a stockholmi főiskolán, megismerkedve a modernség
mestereivel (Nolde, Munch) és a fanyar hangú új
tárgyilagosokkal (Dix, Grosz). Mire végül beiratkozott
Aba-Novák híres festőosztályába itthon, már rendszeres
kiállítónak számított a Nemzeti Szalonban.
Aba-Novák alkotótársa
A monumentális műfajok iránti fogékonysága és a modern
egyházművészet szellemiségének ismerete értő közegre
talált itthon. „Na-na éppen így és éppen ekkorában?” –
hüledezett Aba-Novák, mikor meglátta a már érett művész
két méteres táblára rajzolt óriási tanulmányrajzait a
főiskolán. Maga mellé vette segítőnek, két – korai halála
miatt – félbemaradt falképmegbízását is ő fejezte be.
Hajnal virtuóz rajztudása, monumentális érzékenysége és
biztos anyagismerete a Római Iskola termékeny és sikeres
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tagjává emelte. Ugyanakkor sosem szakadt el az avantgárd
expresszív kifejezésmódjától és szellemiségétől, Aba-Novák
mellett joggal emlegették művei kapcsán kortársai
Derkovits vagy éppen Picasso nevét. A világháború után
újult erővel vetette bele magát a közéletbe, murális
munkákat tervezett, de a szovjet szocreálhoz nem tudott
idomulni összefoglaló formákat használó („formalista”)
nyelvezete. A párthű kritika nem tudta megbocsájtani neki
groteszk karakterét („egy munkás sohasem fáradt” – dorgálták).
A vatikáni Picasso
Nagy jövő várt volna rá a Kádár-rendszer köztéri
megrendelései idején, de Hajnal 1948-ban ösztöndíjjal
Rómába utazott és vissza se tért többet. Zökkenőmentesen
be tudott illeszkedni a modern katolikus egyházművészet
új hullámába, a „secondo Novecento” körébe. Groteszk,
expresszív formatorzításai mégis Picassónak köszönhették
a legtöbbet. Mindenekelőtt üvegművészként tett szert
nagy hírnévre, készített ablakot a vatikáni Audiencia
Terem, a Santa Maria Maggiore bazilika és a milánói dóm
számára is. Monumentális műveit őrzi számtalan templom
Svájctól Venezueláig, Írországtól Brazíliáig. De a
katedrálisablakok mellett erős formákba tördelt, belülről
fakadó, örök humanizmusa más technikákat is megtalált, a
batikfestéstől, a kőmozaikon keresztül, a könyvillusztrációig.
Az Örök Város La Fontaine-je
Életművének legkevésbé ismert szeletét alkotják azok a
nagy méretű papírlapokra készített állatfestmények,
melyeket Hajnal nem hivatalos megrendelésre készített.
Értő olasz kortársai „egzisztencialista” vagy „privát”
állatkertnek nevezték különös képeit. „Nem véletlen, hogy
a nagy Kokoschka is az állatokhoz fordult, hogy utat
engedjen a színek orgiájának, és engedje a formákat
szabadon élni, interpretálva egy olyan témát, ami már
önmagában is távolt van azoktól a szimmetrikus
kapcsolatoktól és illendő gesztusoktól, amelyeket az
emberiség magáévá tett az évszázadok során” – írta
képeiről Valerio Marini 1955-ben. Hajnal – Kokoschkához
hasonlóan – az állatkertben tanulmányozta a vadakat. A
klasszikusokon edzett szeme számára, mint a görög
Ezópusznak vagy a nyomában járó francia La Fontainenek, az állatok viselkedése az emberi élethelyzetek és
archaikus érzések plasztikus szimbólumai voltak: kifejeztek
erőt, hatalmat, örömet, bezártságot vagy akár kötődést.
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131 Mattis Teutsch János (1884-1960)
n

Dinamikus táj, 1920 körül
Dynamic Landscape, c. 1920
28,5x34,5 cm
Olaj, papírlemez | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MT
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 462 - 27 692 EUR	
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132 Kárpáthy Jenő (1870-1950)

133 Károly Andor (1894-?)

Reggeli fények
Morning Lights

Kilátás a Rózsadombról
View from Rózsadomb

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

116x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Károly A

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 169 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 1 846 EUR	

n
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134 Farkasházy Miklós (1895-1964)

135 Kádár Béla (1877-1956)

Virágcsendélet háttérben a művésszel
Still-Life with the Artist in the Background

Art deco csendélet
Artdeco Still-Life

77x49 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Farkasházy Róma

47x31 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 615 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 538 - 8 615 EUR	

n
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136 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

137 Lotz Károly (1833-1904)

Akt tájban
Nude in Landscape

Szendergő (Fiatal lány aktja)
Sleeping Nude

44,5x99 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: I Grünwald Béla

15x37 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: LK

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 169 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 307 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 461 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 076 - 4 923 EUR	

n
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138 Sassy Attila (1880-1967)
n

Piros papucsos lány (A művész műterme), 1910 körül
Girl with Red Slippers in the Studio, c. 1910
78x60 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aiglon
Hátoldalon | Reverse: raglap töredék egy 1910-es
Művészházbeli kiállításról
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 2 769 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gellér Katalin: Sassy Attila, Budapest, 2014, 50. oldal
IRODALOM | bibliography
- Gellér Katalin: Sassy Attila. Ópium álmok. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2014.
- Pont: Aiglon exlibrisei. In.: Interieur 1913/I., 21.

Sassy, a sasfiók

A grafikus piktorrá válik

Igazi századfordulós karakterként magát csak franciásan
Aiglonnak, azaz Sasfióknak nevezte. Pár évnyi, Münchentől
Párizsig tartó világcsavargás után a költői regékkel teli
Budapesten lelt otthonra. Csáth Géza testvére, Jász Dezső
(alias Brenner Dezső) leírásából pontosan ismerjük a
budavári műtermének hangulatát: „A várban van neki egy
padlásszobája, ahová keringős lépcsők és sötét utak
vezetnek. Az ajtaja előtt egész padlásterület van.
Medgyessyvel, szobrász barátjával lakik itt. Az ablakán lila
függöny lóg, s a szobája fala tele van saját képeivel.
Grafikákkal (amilyeneket Aiglon néven közöl a Fidibuszban), olajos tájképekkel, portrékkal és önarcképekkel.
Szerte a földön meg nem becsült vásznak hevernek, ósdi
öreg bútorok lapulnak a falhoz, s a szekrényen meg az
ablakokban is ismeretlen virágok emelkednek, és a különös
külsejű vázák és tányérok meg emberi koponyák sejtelmessé teszik az egész szobát.”

Sassy attila, Ópium álmok, Budapest, 2014

Atelier a budai várban

A korabeli Magyarország Sassy Attilát a századforduló
egyik legeredetibb művészfigurájaként ismerte meg.
Ízig-vérig szecessziós szellem volt: kifinomult vonalkultúrával, felfokozott érzékenységgel, miszticizmussal,
opiátokkal, irodalmiassággal, érzékiséggel és halálvággyal.
De mindez kortünet volt, a századfordulós Zeitgeist, amin
ő is tovább lépett. Ahogy a Művészház mellett működő
Interieur című lap bennfentes kritikusa írta (Pont álnéven):
„Aiglon kész művész és befejezett grafikus. Befejezett
abban az értelemben, amennyiben e művészi ágban már
nem sok mondanivalója van. Csak magyarázó hasonlat,
amikor Shakespeare-re hivatkozunk, aki Hamlet-jével
lelkét kiűrítette, művészetét befejezte és visszavonult. (…)
Aiglon a »Feltámadás« című hatalmas és utolsó grafikájával ért ide. Ami álom, grafikai nyelven kifejezhető vágy,
finom szubtilis érzés volt benne, azt mind átvezette e
rajzba. (…) Aiglon ezeket is bizonyára érzi, s tán ezért tért
át a piktúrára. Mint vásznon dolgozó művész oly
eredményeket ért el, melyek őt a Művészház fiatal
gárdájának legelső tagjai közé sorolják.”

Brenner Dezső érzékletes leírásából pontosan ráismerünk
Sassy Attila festményen ábrázolt atelier-jára: szecessziós
festmények, egy egzotikus posztamensre rakott cserepes
virág és koponyás rajz. Ehhez járul még a piros selyempapucsban üldögélő, jellegzetes szecessziós frizurát hordó,
feztelen női modell, aki sejtelmesen fordul a kép belső tere
felé. A földön – minden bizonnyal – a közös műteremben
dolgozó Medgyessy Ferenc egyik mintázott portréja
látható. A szobor mögötti egzotikus faragvány és a
virágtartó állvány valószínűleg a Sassy által jól ismert
afrikai különlegességek közül való. A falat borító képek
közül egyedül a jobb felső sarokban látható Kleopátra
című festményt lehet pontosan azonosítani. Nemcsak a
karján tekergőző kígyókról ismerjük fel az egyiptomi
királynőt (aki áspiskígyókkal vetett véget életének), hanem
az Ország-Világ képes újság 1926. júniusi számában
megjelent reprodukcióról. A Kleopátra lappangó festmény,
a nagy Sassy-monográfia fekete-fehér archív fotójáról
ismerjük csak.
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A Művészház legjobbjai között
A festmény hátán látható töredékes, de még kibetűzhető
raglap szerint a kép szerepelt a Művészház egyik 1910-es
kiállításán. (Itt olvasható a kép „hivatalos” címe is: Piros
papucsos lány a művész műtermében.) Az Ópiumrajzok
művészkönyvével berobbant Sassy, ahogy az idézett
kritikusa is megírta, 1910 körül már festményekkel
szerepelt a pesti szalonokban. Rögtön csatlakozott az
1909-ben alapított, első modern pesti
kiállítóintézményhez, a Művészházhoz. A fellelhető
források szerint 1910-ben több csoportos bemutatón is
szerepelt itt, kiállított a zsűrimentes kiállításon, a
Műcsarnokból visszautasítottaknak szervezett szalonon és
egy bibliai tematikus tárlaton is. A Piros papucsos lány a
művész műtermében című kompozíciója azon képeinek
egyike, amelyek miatt kritikusa a modern magyar
művészeket tömörítő Művészház gárdájának „legelső
tagjai közé” sorolta.
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139 korga györgy (1935-2002)

140 Scheiber Hugó (1873-1950)

Ikebana, 1970-es évek
Ikebana, 1970s

Válaszúton
Cross Roads

60x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korga

65,5x51,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H

Kikiáltási ár: 250 000 Ft / 769 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 231 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 615 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 1 846 EUR	

n
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141 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Párizsi aktok, 1929
Parisian Nudes, 1929
80x114 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: J Járitz 1929
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Paris
Hátoldalon | Reverse: Kiállítási cédula Salon des Indépendants 1973
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 13 846 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 462 - 27 692 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Salon des Indépendants. Párizs, Grand Palais, 1973.
IRODALOM | bibliography
- Magyar „Physiopolis” létesült a Zugligetben. Járitz Józsa
festőművésznő a naturizmusról. Az Est, 1930. november 6. 7
- Járitz Józsa: Egy művész útja. Forrás, 1969. 111–119.
- Járitz Józsa. Merítés a KUT-ból II. Katalógus. Haas Galéria,
Budapest, 1999.
- Drienyovszki Zsófia: A mindenség nagy gömb alakjában ott
lebeg kutató szemünk előtt... Járitz Józsa élete, művészete és
világfelfogása. Artmagazin, 2016/7. 46–54.

Járitz Józsa: Akt műteremben, 1918 körül, magántulajdon
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Futásfalvi Márton Piroska: Két akt egy macskával,
1931 körül, Szombathelyi Képtár

A kilencvenes évek közepétől a magyar
művészettörténetírás egyre fokozódó érdeklődéssel fordult
a női művészet hazai múltja felé. Ennek köszönhető, hogy
a méltatlanul elfeledett festő- és szobrásznők pályája és a
mozdulatművészet izgalmas története egyre plasztikusabban bontakozik ki előttünk. A téma a nemzetközi
porondon már legalább négy évtizede a legnépszerűbbek
közé tartozik, ami részben annak köszönhető, hogy a
nőművészet története szorosan összeforrt a női
egyenjogúságért folytatott küzdelem hőskorával, a 20.
század első pár évtizedének emancipációs törekvéseivel.
A fokozott történészi érdeklődés természetesen számos
kitűnő könyv és jónéhány reveláló kiállítás létrejöttéhez
vezetett, s mindez persze hamar visszatükröződött a
műkereskedelem egyre látványosabb eredményeiben is.
Azok az elképesztő magasságok, amelyekbe Frida Kahlo,
Tamara de Lempicka vagy éppen Amrita Sher Gil képeinek
árai emelkedtek, a szélesebb közönség előtt is nyilvánvalóvá tették a sokat emlegetett „girl power” kulturális
befolyását.
Egy univerzális tehetség
A 20. századi magyar festőnők közül Járitz Józsa életműve
az egyik legértékesebb, ráadásul pályája és személyes sorsa
hemzseg az izgalmas, inspiráló részletektől. Életrajzán
végig tekintve azt látjuk, hogy szinte minden 20. századi
modern eszme megérintette: feministának vallotta magát,
1930-ban Párizsból Budapestre hozta a naturizmus

gondolatát, miközben a magyar mozdulatművészet egyik
korai, nagy tehetségű képviselőjeként tartották számon,
akinek gondolkodását nagyban meghatározták a jóga és
az antropozófia tanításai.
A tehetős kereskedőcsalád második gyermekeként,
1893-ban született lány Budapesten és anyai nagyszüleinél, a vajdasági Nagybecskereken töltötte első éveit.
Legkorábbi emlékei az utóbbi helyszínhez kötődnek, ahol
nagyapja a város egyik leggazdagabb embereként sikeres
divatüzletet és kalapgyárat üzemeltetett. Egy velencei
utazás során, alig öt évesen szembesült először a festészet
lenyűgöző erejével, amikor Tintoretto csataképei előtt állt
a Doge-palota termeiben. Ettől a pillanattól kezdve tudta,
hogy a művészet fogja kitölteni az életét.
Gyermekkora nagyobb részt Pasaréten telt, ahol a Járitz
család igazi úttörőnek számított: a vállalkozó kedvű apa a
század elején, az elsők között építtetett itt villát, ahová a
nyolc tagú família hamarosan ki is költözött. Az élet
minden területe iránt érdeklődő, a tánchoz, a nyelvekhez,
a sporthoz és a művészethez kifejezetten vonzódó kislány
az általános iskola után rávette szüleit, hogy a korabeli
Európa egyik legizgalmasabb városába, Drezdába küldjék
tanulni. Az ott töltött évek sorsdöntőnek bizonyultak:
„Amit ott sűrítve kaptam zenében, képzőművészetben és
egyebekben, ahová nap mint nap hurcoltak, az egyszerűen
elképesztő és valószínűtlen” – olvashatjuk a festőnő
1969-es visszaemlékezésében. A páratlanul sokoldalú lány
minden téren elkápráztatta tanárait: németül, franciául és
angolul is megtanult, miközben már ekkor olyan

olajképeket festett, hogy az iskola kitűnően képzett
művészettörténésze elképedve ecsetelte tehetségét a
szülőknek küldött levelekben.
Mondrian tánctanára
A hazatérés és az érettségi letétele után Járitz Józsa
számára már egyértelmű volt, hogy a festészetet választja
élethivatásként. A legnagyobb áldozatot az jelentette
számára, hogy ezért le kellett mondania táncos
karrierjéről. Ezen a téren is kivételes képességek jellemzték:
kezdetben Émile Jaques-Dalcrose világhírű mozgásművészeti módszerét űzte a Polányi Laura által létrehozott
iskolában, majd Nirschy Emiliánál, az Operaház
primabalerinájánál képezte magát. Hivatalos festészeti
tanulmányait a Deák-Ébner Lajos által vezetett, a
Képzőművészeti Főiskolához kapcsolódó női festőiskolában
kezdte, de az akadémiai órák mellett Glatz Oszkár és Iványi
Grünwald Béla magániskoláját is rendszeresen látogatta.
„Az iskola csillaga volt”– írta róla a vele együtt tanuló
Gráber Margit. Művésszé válásának fontos állomását
jelentette az a néhány nyár, amelyet 1914 és 1918 között
Perlrott Csaba Vilmos és Pászk Jenő mellett töltött a
kecskeméti művésztelepen.
1922-ben ismerkedett meg Vaszary Jánossal, aki
felismerve ritka tehetségét hatásos propagandát fejtett ki
az érdekében. Neki köszönhető első nyilvános bemutatkozása és részben az is, hogy 1922 októberében a Nemzeti
Szalonban megrendezhette első gyűjteményes kiállítását.

A tárlat sikeres volt, de nem tudta feledtetni a váratlanul bekövetkező családi tragédiát: a
megnyitó előtt néhány nappal meghalt Járitz Józsa édesapja, eddigi életének legfőbb
támasza.
A fiatal festőnő 1924-ben 120 dollárral a zsebében Párizsba utazott. A következő hat
esztendő rendkívül inspiráló eseményei természetesen az 1969-es memoár lapjain is
megelevenednek: „Kölcsön pénzen vettem gramofont, megtanultam a modern táncokat.
A Beöthy-testvérek segítségével plakátokat ragasztottunk ki az Odeon környékére, ahol is a
színházzal szemben levő Café Voltaire felső helyiségében termet béreltem és csodák
csodájára jöttek a növendékek. Egy óráért 45–50 frankot kaptam, ami sok pénz volt akkor.
Növendékeim között volt például Mondrian, két híres német táncos, és a világ legkülönbözőbb fajtái. Itt ismertem meg nagy angol mecénásomat, aki később barátnőm lett és akinek
apám után talán a legtöbbet köszönhetek.”
Fehér aktok
A párizsi időszak és az egész életmű egyik legjelentősebb darabja a most bemutatott,
1929-ben készült festmény. A kép szűk terét növényi motívumokkal díszített kárpit vagy
tapéta zárja, amely előtt két szobortestű akt tűnik fel. A kompozíció egyszerű műtermi
jelenetként is értelmezhető, de a beállítás reneszánsz emlékeket idéz fel a nézőben, így a
meglesett, múló pillanat könnyedsége helyett inkább valami örök és jelentéssel bíró
tartalom sejlik fel a hétköznapi szituáció felszíne mögött. A szereplők hiába viselik a kornak
megfelelő, modern, fiús frizurát, hiába ragyog tűzpiros rúzzsal kifestett szájuk, a finom
tónusátmenetekkel megfogalmazott márványszerű testek súlya és az átható tekintettek
mégis az örökkévalóság érzését keltik a nézőben: A monumentális hatás, a tömbszerű
formálás, a háttér jellegzetes díszítése és a szimbolikus kisugárzás Járitz egyik nagy
kedvencét, Gauguin művészetét idézi, míg a kompozíciós megoldás Manet korszakos
remekművére, az Olympiára vezethető vissza.
Járitz Józsa Párizsi aktok című festménye kiemelkedő kvalitású, múzeumi rangú műalkotás,
a két világháború közötti magyar festészet egyik legizgalmasabb darabja. Felbukkanása
ismét ráirányítja a figyelmünket arra a sokszor emlegetett tényre, hogy 20. századi
képzőművészetünk jelentős részét a mai napig nem ismerjük: csupán reménykedhetünk
abban, hogy a sok ezer lappangó mű idővel előkerül a feledés homályából.
Molnos Péter

Kiss Vilma: Fürdőzők, 1925 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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142 Faragó Endre (1901-1943 körül)

143 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Virágcsendélet art deco kaspóval, 1928
Plant in an Artdeco Pot, 1928

A művész kék falú szobája tükrözödő ablakokkal, 1904
The Studio with Mirroring Windows, 1904

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Faragó 28

41x41 cm
Olaj, vászon kartonon | Oil on canvas laid down on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlmutter 1904

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 107 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 153 - 3 692 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 615 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 6 153 EUR	

n
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144 Bosznay István (1868-1944)
n

Hegyvidéki táj (Fenyőháza, Szlovákia), 1912
Mountain Landscape (Fenyőháza, Slovakia), 1912
25x42 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bosznay 912
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Fenyőháza, Bosznay István
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 384 EUR	

145 Boldizsár István (1897-1984)
n

Felsőbánya szikrázó napsütésben, 1920-as évek közepe
Felsőbánya in Sunlight, mid 1920s
77,5x99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 153 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 230 - 13 846 EUR	
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146 Fenyő György (1906-?)

147

Asztali csendélet
Table Still-Life

Csendélet, 1929
Still-Life, 1929

82x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Fenyő
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

39,5x57 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 307 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR
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n

Gráber margit (1895-1993)

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 923 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 2 462 EUR
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148 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Nagybányai patakpart
Brook-Side in Nagybánya
60x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ziffer Sándor
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 307 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 384 - 24 615 EUR	

Gabriel Munter: Burggraben, 1911, magántulajdon
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149 Vörös Géza (1897-1957)

150 ismeretlen festő 1930 körül

Nagybánya látképe híddal
View of Nagybánya with a Bridge

Villa
Villa

50x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vörös Géza

90x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 553 EUR	
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 861 - 1 230 EUR	

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 1 846 EUR

n
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151 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Art deco csendélet
Artdeco Still-Life
73x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Schönberger
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 692 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 615 - 6 769 EUR	
Szerepelt a BÁV 48. aukcióján

„...színei szépek, elevenek és határozott komponáló tehetségével jelentőséggel tudja
megtölteni a nagyobb vászonfelületeket is”
Tamás Galéria Új tárlata, 1930. III. 9.

„...felvételt nyert Azbé magánakadémiájára. Ő lesz Schönberger első igazi mestere,
akinek festészete Cézanne szellemiségéhez állt közel, hiszen Anton Azbé is azzal a
gondolattal értett egyet, hogy a színeknek rendkivüli szerepük van a tárgyak térbeli
elhelyezését illetően (a színkomponálás nagyobb értékrendű, mint a rajz).”
Wittek Zsolt: Schönberger Armand kismonográfia, Budapest, Orlikon kiadó, 2008.
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152 Kádár Béla (1877-1956)
n

Házak között
Among Houses
22,5x14 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 846 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Bedő-gyűjteményben

A Kieselbach Galéria és Aukciósház három évtizede a magyar műtárgypiac meghatározó szereplője. Számtalan
kiállítás, nagy felfedezések, kiváló minőségű könyvek kiadása fémjelzi az utat, amin járnak. Az ismeretterjesztés
számukra misszió, a galéria évtizedek óta dolgozik azért, hogy a magyar képzőművészet minél szélesebb körben váljon
ismertté.
Ki e s e l ba c h A nita a galéria működésének egyik legfontosabb szereplője. Több mint félszáz katalógus és számos
könyv szerkesztése fűződik a nevéhez, miközben az ügyfelekkel való kapcsolattartás oroszlánrésze is rá hárul.

A világon élő valamennyi gyermeknek joga van a tanuláshoz – az UNICEF oktatásért folytatott küzdelméről
Az UNICEF vallja, hogy az oktatáshoz való hozzáférés nem pusztán egyetemes emberi jog,
hanem eszköz is, amely segít legyőzni a szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket.
A tanulás kulcs egy teljesebb élethez. A minőségi oktatástól való megfosztottság
ugyanakkor nem pusztán az egyes egyénre, és nem csak a jelenre gyakorol hatást, hanem
egy közösség egészére és annak jövőjére is. Gyermekeink oktatása befektetés a jövőbe. Az
oktatás a virágzó társadalmak fundamentuma.
Az UNICEF arra törekszik, hogy a legszegényebb és a legsérülékenyebb gyermekek is
részesülhessenek legalább alapfokú oktatásban. A szervezet kezdeményezései és az
alapfokú oktatásért tett globális összefogás eredményeként ma 23%-kal több gyerek jár
általános iskolába, mint húsz évvel ezelőtt, és az iskolából kimaradó gyerekek száma
2000 óta közel a felére csökkent. A világon egyre kevesebben vannak azok, akik nem
tudnak írni-olvasni: az elmúlt évtizedekben 170 millióról 115 millióra csökkent az
írni-olvasni nem tudó fiatalok száma.
Szomorú, hogy globálisan az iskolába nem járó gyermekek közül 31 millió lány.
Ha a világon élő minden leánygyermek részesülne középiskolai oktatásban, 49%-kal
kevesebb gyermek halna meg és 64%-kal csökkene a gyermekházasság a szub-szaharai és
dél-nyugat ázsiai régiókban.
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Csak a tavalyi évben az UNICEF 72.4 millió dollárral támogatta a világ legrászorultabb
gyermekeinek oktatását. Ez szám szerint 52.000 alapvető oktatási csomagot, 3.000
országspecifikus oktatási készletet, 28.000 játékcsomagot, és 17000 korai fejlesztést
támogató oktatási csomagot jelent a világ 64 országában.
A művészet hozzájárul egy teljesebb élethez. Az ismeretterjesztés számunkra is misszió.
Galériánk évtizedek óta dolgozik azért, hogy a magyar képzőművészet minél szélesebb
körben váljon ismertté. Hiszünk az erejében, hiszünk abban, hogy képes jobbá tenni az
életünk.
Ahogy hiszünk abban is, hogy a világon élő valamennyi gyermeket megillet a minőségi
oktatás, mert minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen.
Köszönöm, hogy támogatja az UNICEF-fel közösen vállalt misszióm!
Kieselbach Anita
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153 Bortnyik Sándor (1893-1976)

154 Frank Frigyes (1890-1976)

Margarétás csendélet, 1942
Still-Life with Daisies, 1942

Vörös ház kertje
The Garden of the Red House

59x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bortnyik 1942

55,5x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Frank Frigyes

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 553 EUR	
Becsérték: 300 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 476 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 169 EUR	
Becsérték: 480 000 - 680 000 Ft
Estimated price: 1 477 - 2 092 EUR

n
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155 Orbán Dezső (1884-1987)

156 Szőnyi István (1894-1960)

Avignoni táj, 1920-as évek eleje
Avignon, early 1920s

Római utca, 1923
Street in Rome, 1923

50x65 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Orbán

48x39 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I 1923

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 462 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 5 538 EUR	

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 538 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 11 692 EUR	

n
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157 Mikola András (1884-1970)

158 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Napfényes rét Nagybányán
Sunlit Field in Nagybánya

Hóolvadás Nagybányán
Melting Snow in Nagybánya

66x85 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Mikola

48x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Iványi Grünwald
Hátoldalon | Reverse: az 1912-es Nagybányai kiállítás címkéje, 157. kat,
valamint a Könyves Kálmán Szalon kiállítási etikettje

n

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 800 EUR	
Becsérték: 360 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 108 - 1 538 EUR	

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 076 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 153 - 9 230 EUR
Boromisza Tibor: Nagybánya télen, 1911, magántulajdon
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159 Mokry Mészáros Dezső (1881-1970)
n

Sugárzó nap-szem egy idegen bolygón (Serie IV Mysterium), 1916
Glowing Sun-Eye on a Strange Planet (Serie IV Mysterium), 1916
30x22,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Mokry-Mészáros Dezső 1916 XI.
Hátoldalon | Reverse: Sorszám 50, Serie IV Mysterium, Tamás Galéria 1930
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 538 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 15 384 - 23 076 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1930: Tamás Galéria, Mokry Mészáros Dezső
- 2017: Idegen világ, Virág Judit Galéria
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Váraljai Anna: Idegen világ - Mokry-Mészáros Dezső
művészete, Budapest, 2017. 60. o., 115. o.
IRODALOM | bibliography
- Váraljai Anna: Idegen világ. Mokry-Mészáros Dezső
művészete. Virág Judit Galéria, Budapest, 2017.

A primitívek felfedezése
A 20. század elejének avantgárd művészei már nemcsak
érdeklődtek a távoli kultúrák képi világa iránt, hanem meg
is termékenyítette őket, Gauguin tahiti bennszülöttjeitől
Picasso afrikai maszkokat idéző fürdőző figuráiig.
A „primitív” népek tárgyai mellett felfedezték az amatőr
művészek kifejezésmódjának sajátos erejét: a reneszánsz
perspektíva helyett a homogén képtér szépségét, a
mindent kitöltő ornamentikát, az egyszínű formákat, és
mindenekelőtt a fantasztikus vizuális képzelőerőt.
Miközben Picasso és köre a francia „vámos” Rousseau
szürrealizmust megelőlegező festményeiért lelkesedett,
Magyarországon is mozgolódtak az új primitívek hívei.
A közvélemény az amőbákat földönkívüliekkel vegyítő
Mokry-Mészáros Dezsőre figyelt fel.

A Mindent Látó szem az Aacheni Katedrális
bejáratán
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Sci-fitől a Jurassic parkig
A festészetet autodidaktaként tanuló Mokry-Mészáros
Dezső fiatalon, 1910-ben már kiállított a Művészház
zsűrimentes kiállításán. Az archaikus művészet ősi
kifejezésmódjaira nyitott értő szemek rögtön felfigyeltek
semmihez sem hasonlítható, különleges művészetére. De
„neoprimitív” képeiért lelkesedett a paraszti őstehetségekre vadászó 30-as évek és a naivokat újrafelfedező
60–70-es évek is. Sőt, ma is újra és újra rácsodálkozunk
dinoszauruszokat és UFÓ-kat felvonultató festészetére.
(2017-ben nagy kiállítás és katalógus ünnepelte
életművét.) Bár a művészettörténészek a „naiv” és a
„neoprimitív” skatulyába illesztik be munkásságát, unikális
rajzi fantáziája egész különféle forrásokból táplálkozott.
Mikroszkóptól a planétákig
1905-ben készült – mikroszkóppal megfigyelt – sejtburjánzásból kiinduló grafikája az első magyar absztrakt
alkotás. Mokry-Mészáros a mikroszkóp nagyítóján
keresztül a mikroorganizmusok szintjén lüktető életerőt
pillantotta meg. Innentől már nem kötötték a realista
ábrázolásmód szabályai. Grafikus fantáziája spirituális
víziót teremtett: felül világít a mindent látó beavatottak
isteni szeme (teozófus szimbólum), arcokkal teli sugaraival.
Az előtérben bal oldalt afrikai ornamentikába csavart
figurák állnak, földönkívüli ábrázattal, jobbra a dús
vegetációt jelképező húsos levelek, a sivatagi távolban

pedig egy apró oázis. A mikroszkóp indította el MokryMészárost utazásán: belelátott az amőbák újszerű
világába, innen már könnyen lépett tovább, az idegen
bolygókra (Élet idegen Planétán), messzi földrészekre
(Óceánia), a történelem előtti korokba (Ősvilág) vagy épp
az okkult tudás (Misztériumok) felé.
Misztikus fantázia
A Tamás Galéria 1930-as kiállításán szereplő, de jóval
korábban, 1916-ban készült, most vizsgált festmény egy
idegen bolygót idéz meg. A közvélemény figyelmét a
századforduló fordította a távoli planéták felé, elsősorban
a Mars irányába. A népszerű, tudományos és áltudományos elméletek – a spiritiszta médiumoktól kezdve,
Flammarion csillagászon át, a regényíró H. G. Wellsig –
idegen lényekkel népesítette be a vörös bolygót. Innen
érkeztek a Világok harca című Wells-regény UFÓ-i is, akik
Orson Welles híres rádiófeldolgozásában borzolták a
kedélyeket Amerika-szerte. Mokry-Mészáros jól ismerte a
korabeli sci-fi irodalmat. De saját élete is kalandosan
alakult, volt gazdatiszt és amatőr régész, első kiállítása
Capri szigetén volt egy kávézóban, Londonban a
kőkorszaki tárgyakat tanulmányozta, Párizsban cigánytáncot járt, Ceylonon pedig rovarokat gyűjtött. Járt
sivatagban és dzsungelben, de mindenekelőtt saját
fantáziájának mélyértelmű birodalmába, megteremtve
egész unikális festői életművét.
Rieder Gábor

Ismeretlen alkotó: Ausztrál aboriginal festmény
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160 berény róbert (1887-1953)

161 Bernáth Aurél (1895-1982)

A Duna-kanyar a Szentendrei-szigettel
The Dabube Bend with Szentendre Island

Szentivánéji álom
A Midsummer Night's Dream

50x71 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berény BP 1950 Girok
Károlynak szeretettel

156x99 cm
Pasztell, papír, farost | Pastel, paper on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 154 - 3 077 EUR	
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n

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 307 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 538 - 8 615 EUR	
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162 Egry József (1883-1951)
n

Út a Balaton-parton
Road by Lake Balaton
73,5x85 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Egry József
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 12 923 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 16 923 - 24 615 EUR	
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163 László Fülöp (1869-1937)
n

Mesét hallgató gyerekek, 1891
Children Listening to the Story
95x144 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: László
Fülöp E 1891
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 308 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 154 - 12 308 EUR	

164 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Edward király, angol király
King Edward
86x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 154 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 231 - 12 308EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor osztrák magángyűjteményben

A walesi bárdok
„A tegnapból igyekszem kiolvasni a jövőt és megérteni a
vajúdó jelent” – mondta Batthyány Gyula. A nagy múltú
arisztokrata család művelt festő fia az 1930-as, 1940-es
években a história régi lapjai közé menekült a világpolitika
keserű realitása elől. Sokszereplős történelmi képeket
rajzolt, komoly kultúrtörténeti kutatásokat végezve. A
világtörténelem különféle fejezeteit feldolgozó festményei
közül a most vizsgált tabló a középkori Anglia neves
uralkodóinak, a Plantagenet-házhoz tartozó Eduárd
királyoknak a történetét foglalja össze. A neveket nem
tartalmazó kép középső sávjának jobb oldalán sorakozó
máglyák egyértelművé teszik az azonosítást. A lángoló
tűzrakásokon mártír férfiak állnak, előttük lantok,
megidézve az Arany János által halhatatlanná tett walesi
bárdokat: „Ötszáz, bizony, dalolva ment. Lángsírba velszi
bárd: De egy se birta mondani. Hogy: éljen Eduárd.”
A rettenthetetlen legyőzője
A zsarnok királlyal szemben mártírhalált vállaló dalnokok
elbeszélése a brit történelem kevéssé ismert legendája,
Arany is inkább az osztrák császárnak akart üzenni vele
politikai metaforaként. A valóságos I. Eduárd (vagyis I.
Edward, uralkodott: 1272–1307) heves vérmérsékletű,

kortársainál jóval magasabb uralkodó volt, aki meghódította Walest és ideiglenesen az uralma alá hajtotta Skóciát
is. A szálfatermetű Eduárd udvaroncai között áll a kép bal
felső sarkában, mellette Kasztíliai Eleonóra, hűséges
felesége száll hajóra. (Az előkelő spanyol udvarból
származó hitves a Szent Földre is elkísérte urát.) I. Eduárd
kiemelkedő hadvezéri képességekkel rendelkezett, az angol
korona uralma alá hajtotta Skóciát is, ahol az a William
Wallace volt az ellenfele (a képen a király alatt), akiről
Mel Gibson A rettenthetetlen című, Oscar-díjas filmjét
forgatta 1995-ben.
Kegyencek és az utolsó lovag király
A neves királyt egyetlen életben maradt fia, II. Eduárd
(1307–1327) követte a trónon, aki nem rendelkezett
hasonló uralkodói erényekkel. Fiatal kegyencekkel vettette
magát körbe (a képen bal oldalt), a férfiakban lelte kedvét,
így nem véletlen, hogy a „francia nőstényfarkasként” is
emlegetett felesége, Franciaországi Izabella szembeszállt vele (jobb oldalon). Gyermekük, III. Eduárd
(1327–1377) viszont igazi államférfinak bizonyult, az
angol hagyomány a Plantagenet-ház utolsó méltó
sarjának és nagy formátumú hadvezérének, az utolsó
angol lovagkirálynak tartja. Ő ül trónusán a kép alsó
harmadában hatalmas kardjával, lezárva az Edward
királyok mesés történetét.

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula-Az elveszett
Magyarország festője, Budapest, 2007, 127. k.
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165 Scheiber Hugó (1873-1950)

166 Scheiber Hugó (1873-1950)

Kalapos férfi
Man with a Hat

Parkban
In the Park

60x47 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

48x44 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 153 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 000 EUR	

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 462 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 6920 - 5 538 EUR

n

276

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

277

167 K Spányi Béla (1852-1914)

168 ifj. Markó Károly (1822-1891)

Hazafelé
On the Way Home

Itáliai táj patakparttal, 1870
Italian Landscape with Brook, 1870

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

23x30 cm
Olaj, fa | Oil on paneld
Jelezve balra lent | Signed lower left: C Markó 1870
Hátoldalon korabeli felirat | Inscription on reverse: Tho J Douglas
Bought in Mark’s Studio in Florence 1876

n

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 477EUR	
Becsérték: 750 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 307 - 4 615 EUR	

Szerepelt a BÁV 66. aukcióján, 1985. május
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n

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 385 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 231 - 12 308 EUR	
Szerepelt a BÁV 55. árverésén, 2009. november, 324. tétel
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169 Kmetty János (1889-1975)
n

Asztali csendélet székekkel, 1920-as évek eleje
Table Still-Life with Chairs, early 1920s
53x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 14 000 000 Ft / 43 077 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 49 231 - 73 876 EUR	

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.
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Kmetty János: Csendélet fehér kannával és gyümölcsökkel, 1915 körül, magántulajdon

Valóban látni

Cézanne-ok között

A tehetség diadala

A 20. század eleji modernség szellemében fogant, a
látványt a művész optikáján át elemző kubizáló–cézanneos csendéletek hosszú sora árulkodik arról, hogy Kmetty
milyen kérlelhetetlen rendszerességgel vizsgálta a festői
tér kérdéseit. Párizsban szisztematikusan 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. Ehhez pedig a
legegyszerűbb, legkézenfekvőbb téma is megfelelt: legyen
az a képkerettel teli műterem ebédlőasztalán egy
gyümölcsökből, csészékből, borospalackból és cserépkancsóból álló együttes!

Miközben Kmetty a dolgok felszíne mögött rejtőző
„lényeget” kereste, felfedezte magának Cézanne
festészetét, aki a pillanatot rögzítő impresszionizmussal
szemben a kompozíció és a szerkezet elsőbbrendűségét
vallotta, visszanyúlva a múzeumok világának megnemesedett művészetéhez is. A kor legbővebb Cézanne-anyagát
felvonultató Pellerin-gyűjtemény meglátogatását még a
több mint hatvan 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.”

Kmetty számára nem volt elválasztható egymástól a
modern és a klasszikus művészet. Ahogy festészetében is
egyszerre idézte meg a cézanne-i örökséget és a régi
mesterek tudományát, megfogalmazta ezt művészeti
hitvallásában is: „Minden tradíció emlegetése mellett is, az
is a művészet tradíciója, hogy mindig más és más
formákban nyilvánul meg, aszerint mi a kor művészének a
mondanivalója. Az ütköző pont az, hogy az új kifejezési
formák művészei, mint csalhatatlan igazságot állítják be a
stílust, holott az nem más a megjelenés milyenségénél. A
minőség sem az egyik stílustól, sem a másiktól nem függ,
az a művész eredendő képessége. A tehetség minden
formában tehetség, a tehetségtelenség semminő
formában sem lesz azzá. Nem a stíluson kell hát nyargalni,
hanem a tehetséget keresni. Minden művész fessen
világszemléletének s korának kifejező stílusában, akkor lesz
a legegységesebb.”

Kmetty János: Gyümölcscsendélet, 1930 körül, Magyar Nemzeti Galéria

282

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

283

170 Komáromi Kacz Endre (1880-1969)

171 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Gomolygó felhők
Clouds

Szabadban
In Open Air

50x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Komáromi Kacz E

70x60 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Grünwald Béla

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 676 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 046 - 1 477 EUR	

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 923 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 5 538 EUR	

n
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172 börtsök samu (1881-1931)

173 hollósy simon (1857-1918)

Nagybányai táj a Kereszt-heggyel
Nagybánya Landscape with Kereszt-hegy

Técsői táj
Landsape in Técső

65x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Börtsök

57x96 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 108 EUR	
Becsérték: 460 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 415 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 154 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 769 - 4 308 EUR	

n
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174 Vaszary János (1867-1939)
n

Az olasz Riviérán
The Italian Riviera
49x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 077 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 27 692 - 49 231 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Rum Attila: Vaszary János. Budapest: BUMBUM Art
Consulting, 2005. 82. kép, 97. o.

CSÚCSKORSZAK A ZENITEN IS TÚL
Vaszary János gazdag, sokrétű munkássága egészen
biztosan sikerrel indulna a modern magyar festészet
legsikeresebb és legegyenletesebb kvalitású életműveinek
szemléjén. Kísérletező kedvénél csak hajthatatlansága volt
nagyobb, mely minden életszituációban vezető szerephez
segítette, bár ő maga alapvetően visszahúzódó, magának
való természet volt. Iskoláinak konzervatív szemléletmódja
untatta, sőt dühítette: sem Budapest, sem München, de
még Párizs sem tudta kielégíteni ilyen szempontból.
Felívelő karrierjét hagyománytisztelő (rosszabb esetben
féltékeny) pályatársai nem egyszer derékba törték volna,
de alkotókedve − akárcsak a hozzá hasonló habitusú és
betörhetetlen Rippl-Rónait − mindig kisegítette.
Vaszary fél évszázadot átívelő pályája a finom naturalizmustól kezdve a szecesszión, az alföldi festészeten,
egyfajta sajátos neoklasszicizmuson át haladt a
legihletettebb fehér korszak felé, melynek forrása a párizsi
École de Paris stílus- és műfajpluralizmusában eredt.
1925-ben Vaszary sokadszorra tért vissza a francia
fővárosba (igaz, akkor húsz év után), és − az élet
tarkaságától és gyorsaságától szinte elbódulva − a párizsi
kávéházak, cirkuszok, kabarék, mulatók ópiumfüstös
világát kezdte festeni. Innentől kezdve elhalványult
festészetében az első világháború emléke: kikoptak a nagy
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fekete foltok, és víziószerűség, csupa élénk szín kísérték
útján a továbbiakban. Vaszary a megálmodott színvilág
érdekében egy jól szívó fehér alapot hordott fel a
vászonra, melyre továbbra is olajfestékkel festett, de
erősen felhígítva terpentinnel, üveglapon keverve − utóbbi
jól látni engedte a pigmentek szín- és fényerejét.
Lazúrosan, szinte akvarellszerűen festett széles ecsetjével a
felületre, és bátran hagyta kikandikálni az alap fehérjét,
ami különleges szellősséget kölcsönzött képeinek.
A FESTŐ, AKI „BERÁMÁZTA” A LIDÓT
Külön műcsoportot képeznek az 1925 és 1939 közötti
periódusban Vaszary strandképei, melyek üde vitalitásukkal és lüktető kavalkádjukkal már akkor is (és mai is) szinte
azonnal vevőre találtak. A somogyi születésű Vaszary
korábban is sokszor festette a Balatont, ami nagyon közel
állt a szívéhez, de valódi vizuális felüdülést számára a
mediterráneum hozott: elsőként 1905-ben Velence és
Dél-Franciaország, Nizza és Monte Carlo, illetve
Spanyolország. A délvidék erős fényei és hangsúlyos
színkontrasztjai afféle modern Ligeti Antalként tüzelték fel
palettáját, és a festő 1925-től kezdve halálig szinte
minden évben felkereste az olasz (fürdő)városokat:
vásznain a Ligur-tenger, Nápoly, Assisi, Portorose, Nervi,
Viareggio, Pesaro, Alassio, Rapallo, Rimini, Miramare, San
Remo, Taormina és Portofino városi és plázsjelenetei
elevenednek meg. Nemcsak őt vonzották a tengerparti
plázsok, hanem a modern fürdőruhák úttörőit vagy a
20-as, 30-as évekbeli fürdődresszek legjobb divatfotósát,
George Hoyningen-Huene-t.
„Üde, friss szellő árad a tenger acélos tömegéről.
A plage-on, mint exotikus madarak, élénk színű ruhákban
hölgyek sétálnak, gyermekek nyüzsögnek; úrlovasok,
labdázók, az elmaradhatatlan cukrászok fehér ernyős
kocsival; a horizonton narancsszínű vitorlák, halászbárkák
– mindenütt szín, fény, mozgás, élet: a Lido berámázatlan,
pompás képei. – Már ezeket szeretem…” – írta a festő
1926-ban velencei tudósítását Az Ujság hasábjain.
„A nap lángol és a tenger ontja a hűs szelet. Itt ülök és
festek, – megettem és körülöttem elmaradhatatlan

érdeklődők, akik ha megszólalnak, mindig csak azt
hajtogatják: bell’colori. A nap fiai, a szín szerelmesei.” − olvashatjuk máshol Vaszary útinaplójában.
Strandképeinek valódi kiteljesedése a 30-as években
történt. Mint ismeretes, a művészt 1932-ben mondvacsinált okokra hivatkozva elbocsátották főiskolai tanári
állásából. Vaszary − bízva népszerűségében − ellenlépésként magániskolát alapított Új Művészeti Iskola néven, és
elkezdett portrékat festeni megrendelésre. A tanításból és
portréfestészetből megszedte magát annyira, hogy
utazásainak sora se szakadjon meg: főleg strandszezonban
indult útnak, mint azt további képei is szemléltetik.
Kompozíciói egyre egyszerűbbek, látszólag „gyorsabbak”
lettek, vonalvezetése még hajlékonyabbá, lendületesebbé
vált. Műveit nem csak festésmódjuk, de témaválasztásuk is
sikerre predesztinálta, hiszen a nyaralás, a strandolás
viszonylag új keletű divat volt akkoriban, amely nagy
tömegeket vonzott mind a Balatonra, mind az olasz és
francia tengerpartra.
Örömfestészet ez, amelynek alaphangját a zöldeskék vízés égtömegek, ritmusát és kontrasztját a megörökített
alakok mozgásfázisai, a csíkos labdák, színpompás
fürdőruhák, tarka napernyők, friss vitorlások és halászbárkák adják. Több száz mű, mégis mindegyik önálló
lenyomata egy-egy korabeli hangulatfoszlánynak. Rum
Attila kiválóan mutat rá a strandképek szekvenciajellegére,
amely ettől függetlenül lehetővé teszi az eredetiséget
minden darab esetében. „Vaszary új Pán, szomjas szem,
mely mindent magába szív, ami életigenlő” − írta
1930-ban Rabinovszky Máriusz a Magyar Művészetben.
Valószínűleg a látvánnyal összefüggő érzéki benyomás
szülte Az olasz Riviérán c. művet is, mely éppen
megmártózni készülő strandolókat ábrázol. Az ég lazúros
kékje kitölti a képtér kétharmadát, ami szellős kompozíciót
eredményez – Vaszary volt annyira bátor, hogy megkockáztassa a viszonylagos ürességet, de ez az üresség csak
teret ad az alsó részen felvillanó merész színfoltoknak, a
tenger dús mélykékjének. Ez már inkább Itália, semmint
Franciaország, talán éppen Ramini, melynek „önmagát élő
és megsokszorozó tömege” annyira elbűvölte a festőt.
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175 Batthyány Gyula (1887-1959)

176 Ősi László (1947-)

Pesti utca („Falusi kislány Pesten sorozat”)
Street in Pest (Girl from the Village in Pest Series)

Barlang, 2018
Cave, 2018

41x28 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány

85x130 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ősi 2018

n

n

A lány útja (Vörös lámpás ház)

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 000 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 462 - 3 692 EUR	

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 354 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

Falusi kislány Pesten sorozat többi darabja
A lány útja (A városba érkezés)

A lány útja (Kupleráj)
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177 Verebics Ágnes (1982-)
n

Kivetüléseim
My Projections
70x70 cm darabonként
Olaj, fémlemez | Oil on metal sheet
A 9 mű együttes kikiáltási ára: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 154 - 4 308 EUR			

Élni nem könnyű. Bátran élni végképp nem az. Kevesen
vannak köztünk, akik a hétköznapi vakmerőség luxusát
képesek megengedni maguknak. Szent kiváltágosak.
Művészek. Közöttük szintén ritka aki tényleg hajlandó
kisodortatni magát a léthatárig. Ritka, aki a kísértés
szörnyének szájába meri tenni a fejét. Ritka, de van aki.
Mindig voltak vakmerők. Kevesen. Démonaikkal
megküzdők, sőt akik démonaikkal folytatott harcukból
merítettek erőt. Akik a kísértésekkel szembeszegülés
harcában acélosodtak. Mint Szent Antal, aki ha nem
veszejti el magát a kísértések boszorkányos dzsungelében,
nem is térhetett volna győztesként vissza onnan. Mint
Odüsszeus, ki ha nem éli túl önkéntes-kikötve hajója
árbocán a szirének csábításait, nem léphetett volna be
soha ismét Penelopé kertjébe.
Hieronymus Bosch, Odilon Redon, Gulácsy Lajos, többen a
szürrealisták közül - mind az emberi élet útjának szegélyén
falárnyékban somfordáló démonoktól fenyegetett lények.
Ők a megkísértettek, s egyben a vakmerők. Mert ők a
győztesek is: ők ragadták üstökön, szorították szó szerint
keretek közé a tomboló titkos erőt.
Verebics Ági e ritka kaszt tagja. Élet és művészet - esetében nem szétválaszthatók. Amikor dolgozik, alakja körül
különös lidércek cikáznak, villők sikoltoznak, koboldok
makognak. Verebics helyettünk megy csínbe ilyenkor. Mint
ennél, a másfél évtizede formálódó életművének aktuális
korszakát összegző főműve készültekor, amely jelenünk
valahány szorongató korkérdésének vizuális katalógusa.
Minden felvonul itt, ami őt az elmúlt években foglalkoztatta. S ami bennünket is. Minden, ami önvédelmi
álorcáink mögött a nem vakmerők szívét éppúgy
pengékkel kivert kalodába szorítja mint a bátrakét.
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A médiából, tv-ből ránk rontó borzalmakat, miktől aztán a
tv afféle képi horrortár szerepét ölti magára.
A horror hétköznapunk szorongásnak kultúrája. Zabolázott
rettenet. Lecsap, elszörnyedsz, megéled, - aztán kimész a
moziból, s ha életedet száz oldalról nyomasztó fenyegetéseidtől nem is szabadulhatsz, a megkönnyebbülés
elhatalmasodik rajtad. És úgy érzed: győztél. Pillanatokra
csak, - persze.
Verebics keményebb anyagból készült sokunknál. Megvan
benne a farkasemberré válás képessége, hatalma: a
likantrópia, - ahogy azt Döme Gábor állapította meg róla
egyszer. Hazája súlyos szürke tüllökkel szabdalt, sáros
felhőkkel árnyékolt tartomány. Ott ő a királynő, aki
ecsetboxerével tiszteletteljes csöndet teremt. Fegyver ez?
Vagy ékszer? Végein egy festőnő kíméletlen ecsetei
merednek, vagy egy szemhéját festő nő sminkecsetkéi
csupán? A művész bolhapiaci tárgytemetőkből gyűjtögető
élemódjának fellelt kincsei: ez a boxer, egy agancs,
negédes porcelánmedve, kifőzött csirkekoponya, melyekről
első látásra tudható: sorsukat egyikük sem kerülheti el.
Beépülnek egy bizarr mégis vonzó ösztönvilágba hol
minden az erőről szól, a hatalomról, az érzékiségről.
Uralom és kiszolgáltatottság, mintha tetszőlegesen
váltogatható pozíciók lennének egy mágikus színház
szerepjátékában. Giccs és balsejtelem. Egy latexbe csavart,
egyéni vonásaitól megfosztott fej,- nem valaki többé, csak
épp aki már bárkivé rejthető. Verebics úgy zsonglőrködik
mindennapjaink meghatározó érzéseivel hogy közben
zavarba ejt. Felébreszt és gyönyörködtet. A legtávolabbi
képzetek, asszociációk és érzések sodródnak egymás mellé.
Nagymama baromfiudvarának irtózatos és szerethető
madarai, ezek a rajzos, formailag rendkívül összetett
részletekben gazdag, repülni képtelen lények, a madárvilág
punkjai, kik éppoly alávetettjei a pitvarhierarchiának,
ahogy mi a nézők bolyongunk saját tyúkhálóval kerített

létövezeteinkben. Tömeges csirkevágásra várnak. Forró
vízzel és átható nyirkos tollszaggal kísért fosztásra. És
idesodródik még az édes nipp, hajdan televziódobozok
csipkével fedett tetején mélázó porcelán mackóalak.
Atavisztikus totemállati fényét, tekintélyét meggyalázó
cukiöntet-kompozíció. Verebics ezt fordítja vissza vad és
igaz világába, amikor a figurát sokjelentésű latexruhába
dugja.
Nem véletlen, hogy a művész - túl civilizációs ártó
hatásokon, rászabadult nehéz látványélményeken, - képkompozícióján, mint báránybundába bújt, állatmaszkot
húzó busó, saját arca és az állatok keltette képzetek
mezején mozog. Elbújik bennük. Előkerül. Ismét alámerül.
Újra ki. Az ő arcát látjuk megint. Ez a küzdelmes viszony,
ez az ami őt a kockáztatni nem rest vakmerők elit körébe
vonja. Az említetteken és művészettörténeti műfaj meg
stílushatárokon túl James Ensor, a bécsi akcionisták vagy
Wittkin körébe. Oda ahol már nincs mellébeszélés, nincs
szépelgés, nincs semmi más, csak a művészet tiszta őszinte
erős hangja. Nagyon ritka adomány. Kiváltság.
Bojár Iván András
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178 Szőnyi István (1894-1960)
n

Kilátás a Dunára (Zebegény), 1932
View to the Danube (Zebegény), 1932
75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 29 231 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 36 923 - 49 231 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Kőszegh Ferencné tulajdonában. A kép hátoldalán
vámbélyegző, cédula Szőnyi István saját kezű feliratával:
„ Szőnyi István képcím: Dunai út olaj, vászon 75 x 100”,
olasz nyelvű kiállítási cédula: „46. Via Danubiana
Sentiero lungo il Danubio Stef. Szőnyi”, valamint gyűjtői
vinyetta: „Szőnyi István: Tájkép libákkal tul: de Eidus Lili,
dr Kőszegh Ferencné, V. Apponyi tér 4”.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Aba-Novák Vilmos, Iványi Grünwald Béla, Szőnyi István
kiállítása a Szépművészeti Kiállítások helyiségeiben
(Fränkel Szalon), 1932. október. (39. Liba sor)
- Aba-Novák Vilmos, Iványi Grünwald Béla, Szőnyi István,
Milánó, 1932
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Fenyő Iván: Szőnyi István. Ars Hungarica 3.
Bisztrai Farkas Ferenc, Budapest, 1934, 26. kép

A Dunakanyar szerelmese
A mai Magyarország egyik legkülönösebb látványa a
Dunakanyar fenségesen elterülő íve. A kanyarodó folyó
olyan széles horizontú teret fog át, mintha tengeröblöt
látnánk. Ez a messzeségbe elnyúló ezüstös vízszalag Szőnyi
István Dunai út című képének főszereplője. Szőnyi a folyó
misztikus délutáni fényben fürdő íve köré rendezte
motívumait, a völgybe szaladó íves domboldalt, a fehér
kerítés rajzos póznasorát, a rendben szétterülő veteményest és a libák pöttyögetett vonalát. A vibráló szőttesként

megfestett motívumokat széles, szerkezetes vonalak
foglalják egységbe, a villanyoszlop dőlő vöröses barnája, a
jobb oldali fatörzs feketéllő sávja és a horizontot kitöltő
távoli hegyek vonulatai. Más nem rendezhette ilyen költői
rendbe az elé táruló Dunakanyart, mint Szőnyi István, aki
későbbi, elomló, temperás ecsetkezelése helyett itt még –
tájvíziója megjelenítéséhez – olajfestéket és élénk
színkontrasztokat használt.
A klasszikus művész
„A stílus nem célja, nem lényege, csak mikéntje a művészi
megnyilatkozásnak s önmagában semmi értéke nincs. (…)
Érthetetlen, hogy a művészek közül ma is sok lázas
igyekezettel próbál korszerű lenni s keresi a ma, sőt a
holnap stílusát ahelyett, hogy önmagát adná. (…) Ha a
művészetben valakinek egyéni mondanivalója van s ezt
őszintén, mesterkedés nélkül próbálja kifejezni, lehetetlen,
hogy munkája korszerűtlen legyen, mert korának hatása
alól még erőszakkal sem tudja kivonni magát. Minden
művész, akit ez a név tényleg megillet, kialakít magának
egy egyéni stílust is. De ez nem elgondolások alapján
készül, hanem szerves összefüggésben a művész
egyéniségével és lelkivilágával, az oeuvre-rel alakul ki.
Akinek siker ezt az egyéni stílust megteremteni, az a
klasszikus művész” – szól Szőnyi bölcsessége 1943-ból.
Komoly ember
Szőnyi István az 1920-as években az árkádiai festészet
fiatal vezéralakjaként jelent meg a magyar művészeti
színtéren. Lyka Károly már 1923-as, ifjúkori portréjában
„komoly embernek” nevezi, aki a múzeumi klasszikusokat
tanulmányozza, és mindenekelőtt Hans von Maréest, a
neoklasszicizmus 19. századi német előfutárát. Házassága
révén egy zebegényi nyaralóhoz jutott, ahol közös életét
elkezdhette családjával. Szőnyit rabul ejtette a Dunakanyar eredendő „festői” szépsége, a vidéki létmód csendes,
meditatív egyszerűsége, a tájban rejlő művészi és metafizikus lehetőségek tárháza. Közben a siker is a nyomába
szegődött, 1929-ben elnyerte a római ösztöndíjat,
rendszeresen kiállított itthon (egyéni kiállítása volt az
Ernst Múzeumban, a Tamás Galériában, a Fränkel
Szalonban stb.) és külföldön is, Rómától kezdve, Zürichen
keresztül, New Yorkig. A Dunai út – a hátoldalán olvasható
olasz címke szerint – szerepelt Szőnyi egyik itáliai
bemutatóján.

Szőnyi István fürdik a Dunában
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179 Munkácsy Mihály (1844-1900)

180 Bruck Lajos (1846-1910)

Ebéd után
After Lunch

Normandiai tengerpart (Les Falaises d’Etretat)
Sea-Side in Normandy (Les Falaises d’Etretat)

25x30 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M Munkácsy

55x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki címke

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 231 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 154 - 3 077 EUR	

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 615 EUR	
Becsérték: 240 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 738 - 923 EUR	

n
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181 Lotz Károly (1833-1904)
n

Múzsa (Thália), 1880-as évek vége
Muse (Thalia), late 1880s
180x108 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Lotz K
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 24 615 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 30 769 - 49 231 EUR	
Szerpelt a BÁV 47. aukcióján, 1978 december

„Művészete klasszikus, nemcsak kifejező elemeinél, hanem
lényegénél fogva is, mert alapja a pogány életöröm, a test
és a lélek tökéletes egyensúlya, az ethosz fensége.
Akárcsak az antik mesterek, Lotz is az emberben
pillantotta meg az Olimposz isteneit tökéletes ragyogásukban, testi-lelki emelkedettségükben. Eleven jelenné
tette a múltat, életre keltette a kiélt formákat.”
/Ybl Ervin: Lotz Károly élete és művészete. Budapest:
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1981. 42. o./
Lotz Károlyt elsősorban a modern magyar falképfestészet
megteremtőjeként és legismertebb képviselőjeként tartjuk
számon. Murális művészetének legkedvesebb szereplői a
görög-római és a nemzeti mitológia nőalakjai voltak.
Mesterével, Karl Rahllal ellentétben, aki a germán
robosztusságot képviselte a közép-európai freskófestészetben, Lotz stílusát az érett reneszánsz festőfejedelem,
Raffaello Santi és a francia klasszicista Jean Auguste
Dominique Ingres szeretete csiszolta líraian puhára,
könnyedre, életörömmel telire. Művészeteket és
tudományokat, antik istennőket és múzsákat megidéző
karcsú, formás figurái nem csupán falképein (így például a
Nemzeti Múzeum lépcsőházában és mennyezetén, illetve

Thália múzsát ábrázoló antik római szobor, Kr. u. 2. század,
Vatikáni Múzeum, Róma
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az Operaház Olympos freskóján) tűnnek fel, hanem az
1880-as évektől kezdődően fokozatosan beszivárognak
táblaképfestészetébe is, amely sem terjedelmében, sem
jelentőségben nem marad el a murális életműtől.
Lotz bravúros könnyedséggel festette a néha mezítelen,
néha ruhán átsejlő finom női domborulatokat és gyönyörű
arcokat – kitűnő példa erre a jelenlegi aukció anyagában
Thália ábrázolása. A festmény a komédia, színház és
pásztorénekek múzsáját, Zeusz főisten és Mnémoszüné
lányát jeleníti meg, akit a kép alján lévő komikus
színészmaszk, a kezében lévő pásztorbot és a fején lévő
repkénykoszorú alapján tudunk beazonosítani. Thália neve
az ógörög nyelvben „virágzót” és „gazdag ünnepet” jelent,
ennek megfelelően Hésziodosz görög epikus költő a
„viruló” jelzőt társította hozzá. Bár a Vénuszt jelző tükör
nem tartozik kimondottan az attribútumai közé, azzal is
szokták ábrázolni – erre példát a Vatikáni Múzeumban
találunk egy 2. századi római Thália szobor formájában.
Lotz a múzsa alakját megtartotta dekoratív síkszerűségében, és a falképekről ismert isteni dicsfénnyel keretezte,
ami belső világosságot kölcsönöz az idillikus költemények
bájos múzsájának.

Lotz Károly: Múzsa, 1890-es évek,
Magyar Nemzeti Galéria
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182 Diener Dénes Rudolf (1889-1956)
n

Fények a párizsi műteremben, 1938
Lights in the Studio in Paris, 1938
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Diener
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 769 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 231 - 15 385 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Szilágyi-gyűjteményben
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Francois Gachot: Diener Dénes Rudolf, Budapest, 1976, 19. kép
- Hungarian Modernism 1900-1950, Budapest, 1999, 310. o.
- Modern magyar festészet 1919-1964
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003. 535. kép

„Diener-Dénes képein – írja Kállai [Ernő] – a finom árnyalataprózást, az
imbolygó valőrfuvalmakat a kedély szívbéli melegsége járja át, sűrűn és
közvetlenül. Hol csöndesen elpihenve, hol hevesen sodródva. Hol derűsen
szemlélődve, hol hevesen sodródva. Hol derűsen szemlélődve, hol
fölindultan: boldogan lelkendezve vagy lázasan és fájdalmasan. […]
Diener-Dénes is gyakorta majdnem azonos vagy igen rokon motívumok
körül ölti színbe a legkülönbözőbb festői változatokat. De nála ezek a
variációk a maga változó emberi hangulatát tükrözik. Az ábrázolás nem
annyira a tárgy, mint a hangulat függvénye. Laza és hozzávetőleges,
olykor inkább sejtet, semmint láttat, hogy a hangulat közvetlen festői
kiáramlásának útjában legyen.”
/Francois Gachot - Diener Zsófia - Diener Péter: Diener-Dénes Rudolf.
Budapest, Corvina Kiadó Kft., 2010. 14 o./
„Egész figyelmét az alkotómunkára összpontosította, arra hogy minden
megnyilvánulásában festő legyen. Az ábrázolás tárgya másodrendű volt
számára, jól tudta, hogy az csak ürügy az alkotásra, csak ugródeszka,
melyről lendületet véve kell megszerkesztenie színekből és formákból álló
világát. Persze a tárgy nem lehetett akármi […] hiszen szüksége volt rá,
hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön vele, olyan személyes viszonyba,
amely mentes minden, a művészeten kívül álló szemponttól. Csak ez tudta
életre hívni benne azt az érzelmi állapotot, amelyek festői kivetülése a
néző szemébe jutva, benne is elő tudja idézni a varázslatot. E varázslat
nélkül pedig a mű halott anyag maradna csupán.”
/Francois Gachot - Diener Zsófia - Diener Péter: Diener-Dénes Rudolf.
Budapest, Corvina Kiadó Kft., 2010. 18 o./
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183 Berény Róbert (1887-1953)
n

Csendélet kenyérrel, 1920-as évek második fele
Still-Life with Bread, late 1920s
51x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berény
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 615 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 154 - 9 231 EUR	

A fiatal dúvad Berény Róbert – ahogy az 1910-es évek
folyamán szinte mindenki – a csendélet műfaját hívta
segítségül szín- és formakísérleteinek kibontásához.
1910-es Kancsós csendéletét a művészettörténet-írás
máig a frissen születő magyar avantgárd csendéletfestészet programadó műveként tartja számon, amely hosszú
évekre meghatározta Berény szakmai érdeklődését is. Az
ekkoriban születő, energikus színekkel operáló, matisse-i és
cézanne-i tanulságokat implikáló képtípus az 1920-as
évek második felében, az emigrációból való hazatéréssel
egy más filozófiájú csendélettípusnak adott helyet a
művész festészetében: addigi tüzes színvilágú, szigorú
rendben sorakozó színfoltjai veszítettek statikusságukból
és líraian expresszív, zenei ritmust hordozó, stilizáló
kompozíciókba oldódtak.
Álljanak itt a festő korai monográfusának, Szíj Bélának
megvilágító szavai Berény 1926-ban induló megújhodásáról, mely az avantgárd eredményeinek beépítésével, ám új
felfogásban történt – mindezt a korai műveket elérő, sőt
bizonyos szempontból meghaladó kvalitásban:
„Akár csendéletet, akár intérieurt vagy emberi alakot
festett, a motívum tárgyi részleteit alig tagolta, inkább
egységes dekoratív foltokban jelenítette meg őket. Olyan
zárt, autonóm képfogalmazásra törekedett, amelyben az
összes képelem – szín, forma, tér, sík – szerves képi
egységet alkot. Ezt az egységet a kétdimenziós képfelület-

hez alkalmazkodó, a teret és a formát a síkra bontás
lehetőségeivel megjelenítő szerkezetes és dekoratív
előadásban teremtette meg. A pozitív és negatív formák
lendületének, a megmozgatott és a nyugodt felületeknek,
az egymást váltó és vonzó színeknek e szerves összefoglalása szokatlan feszültséget idézett elő. Mindezeken kívül a
hazai festészetben addig ismeretes »rálátásos« kompozíciókhoz viszonyítva is valami újat hozott. Sajátos kutató
képszerkesztésénél fogva »megfordítja« a perspektívát,
miáltal a csendéletnek vagy a szobabelsőnek távolabb lévő
részletei nemhogy kisebbednének, hanem még nagyobbnak is tetszenek.
A látványnak síkszerűvé absztrahált elemeit szívesen
idomította a mértani alapformákhoz. E mértani formákkal
nem mindig a térviszonyoknak a sík felületen való logikus
rendjét érzékeltette, mint tették ezt a kubista festők
műveiken, hanem gyakran a képfelület dekoratív ritmusát
szolgálta velük. Ebben a stilizáló és sok artisztikus
elrajzolást, valamint szecessziós vonalhangsúlyokat
mutató előadásban azonban a művész érzelmi állapota is
kifejeződött, s a dekoratív ritmus egyúttal zenei hatást
keltett.”

Ferenczy Károly: Kalács és kék porcelán (Uzsonna előtt), 1911, magántulajdon
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184 Henczné Deák Adrienne (1890-1956)

185 Glatz Oszkár (1872-1958)

Rózsás csendélet
Still-Life with Roses

Kék szemű kislány babával
Girl with Blue Eyes with a Doll

60x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Henczné Deák Adrienne

50x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 1941

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 354EUR	
Becsérték: 600 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 462 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 154 - 3 077 EUR	

n
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186 Szinyei Merse Pál (1845-1920)
n

Vörös hajú olvasó férfi, 1867
Man with Red Hair Reading, 1867
50x41 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szinyei 1867
Kikiáltási ár: 4 600 000 Ft / 14 154 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 15 385 - 21 538 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Tiller Samu, majd Kunffy Lajos tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szinyei Merse Pál kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest,
1905, kat. 47.
- CXXXI. Csoportos kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest,
1932, kat. 23.
- Szinyei Merse Pál és köre, Magyar Nemzeti Galéria,
1990, kat. 44.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és
művészete, Budapest, 1990. Életműkatalógus-szám: 44.
(Vörös hajú férfi)
Egy nagy tehetség Münchenben
1867-ben, Bajorországba érkezése első évében a fiatal és
nagyreménységű Szinyei Merse Pál a müncheni Akadémia
esztétikáját megreformáló Carl Piloty osztályába
igyekezett. Ez a Münchenbe zarándokoló modern magyar
művészek első nagy esztendeje és a Vöröshajú férfi
születésének az időpontja. Az esztendő leghitelesebb
krónikása Lyka Károly, aki Magyar művészet Münchenben
című klasszikusában így mesélte el a történetet:
„A függöny felgördül 1867-ben és betekinthetünk a nagy
színpadra, amelyen a művészet színjátéka kezdődik. (…)
A nagy változás okozói Piloty festményei voltak. (…)
A kelmék, szövetek, selymek, bársonyok mineműségét egy
textilműves is nyelvcsettintve élvezhette. A fegyverek
valódi acélt sugalltak, a bútorokon látni lehetett, hogy

Szinyei Merse Pál: Szinyei Merse Zsigmond arcképe,
1866, Magyar Nemzeti Galéria
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poliszander vagy tölgyfa, a mozaik kockái igazi márványból voltak. Minden kézzel foghatónak látszott. (…) Ilyennek
látták a müncheniek Piloty stílusát. Ilyennek nagyságát.
(…) Sosem erőltette tanítványaira saját stílusát: ha mégis
átvették, arról nem tehetett. De ha valamelyikben
különálló, nagy tehetséget észlelt, egyenest biztatta, hogy
a maga lábára álljon. Ez történt például Szinyei Merse Pál
esetében.”
Férfilíra vörösre hangszerelve
A fiatal Szinyei Merse festményén különleges érzékenységgel nyúl a baráti portréhoz. A széparcú ifjú lesüti
szemeit, mintha olvasna. Belső elmélyültség és koncentráció tükröződik rajta. A szépen gondozott, vörösen csillanó
bajusza és szakálla aranyosan fénylik a klasszikus

festmények gyertyafényes tónusával megfogalmazott
képen. (A szakáll az 1848 forradalom szellemében terjedt
el a romantikus ifjúság körében; „Minél inkább nyomta
valami elháríthatatlan a nemzet szívét, annál hosszabbra
hagyá szakállát” – írta Kőváry László a Magyar családi s
közéleti viseletek és szokások című munkájában
1860-ban.) A szellemi, lelki értékekre, a belső hangokra
odafigyelő romantikus ifjúról festett arcképét Szinyei
beválogatta abba a nagy körültekintéssel összeállított
kiállításába is, amelyet a Nemzeti Szalon rendezett
1905-ben. A nagybányai nemzedék által újra felfedezett
mester ezzel a gesztussal is jelezte, hogy milyen rangon
tartotta számon ezt a korai müncheni remeket.

Szinyei Merse Pál: A művész feleségének portréja,
1880, Magyar Nemzeti Galéria
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187 Mattioni Eszter (1902-1993)

188 Vörös Géza (1897-1957)

Álló női akt
Female Nude Standing

Festőnő, 1938
Paintress, 1938

118x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M Mattioni

75x60,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Vörös Géza 38

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 462 - 3 692 EUR	

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 231 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 6 769 - 10 462 EUR	

n
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189 Batthyány Gyula (1887-1959)
Tiszta lélek, Csábítás, 1937
Clean Soul, Temptation, 1937
n

40x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány 1937
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 769 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 12 308 EUR	

Szerepelt a BÁV 51. aukcióján, 1980. május, 10. tétel

Batthyány Gyula: Háremben, magántulajdon
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190 Spangher Ferenc
(Barcola di Trieste, 1892 – Bergamo, 1945)

191 Spangher Ferenc
(Barcola di Trieste, 1892 – Bergamo, 1945)

Hommage à Michelangelo (Puttók)
Hommage à Michelangelo (Putti)

Dante könyvvel
Dante with Book

m: 89 cm
Vörös márvány | Red marble
Jelezve fent | Signed upper: Spangher

m: 66 cm
Vörös márvány | Red marble
Jelezve lent | Signed lower: Dante, Spangher F

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 615 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 231 - 12 308 EUR	

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 615 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 231 - 12 308 EUR	

n

n

„Eruptív erő van minden szobrában és alakjainak hatalmas, sokszor
romantikus szenvedélyét olyan spontánul és tömegszerűen tudja a kőben
kifejezni, hogy az már tiszta, szuggesztív expresszionizmus.”
(Hevesy Iván: Futurista, expresszionista és kubista művészet, 1919)
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192 bálint Endre (1914-1986)

193 gedő ilka (1921-1985)

Macskafejű lovag
Cat Head Knight

Ablak virágokkal (Puscsinói konyhaablak II.), 1976
Window with Flowers (Kitchen Window in Puscsino II.), 1976

34,5x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Macskafejű lovag

72,5x42,5 cm
Ceruza, tus, vízfesték, fedőfesték, olaj, papír | Pencil, Indian ink, water colour,
finishing paint on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegző

n

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 154 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 7 692 - 10 769 EUR	

n

Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 538 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 384 - 24 615 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gedő Ilka festőművész retrospektív kiállítása,
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1980. (83. kép) - Gedő Ilka
festőművész emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 2004. (92. kép)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Hajdu István - Bíró Dávid: Gedő Ilka művészete, oeuvre katalógus és
dokumentumok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2003. (121. oldal, 100. színes
tábla) - István Hajdu -Dávid Bíró: The Art of Ilka Gedő, Oeuvre Catalogue
and Documents, Gondolat Kiadó, Budapest, 2003. (121. oldal, 100. színes
tábla)
- Kolozsváry Marianna (közr.): Gedő Ilka festőművész kiállítása, Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria, 2004. (5. oldal) - Szabó Júlia: A valóság mezében.
Gedő Ilka művészetéről, in: Új Művészet, 1993. május (12. oldal) - Géza
Perneczky: In The Rose Garden. The Art of Ilka Gedő, in: The Hungarian
Quarterly, 2004. ősz (a számban található Gedő Ilka-képmelléklet sorozat
12. képe)
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194 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Kék ég (Nagybánya a Zazar-parttal), 1948
Blue Sky (Nagybánya with the Zazar), 1948
92,5x123 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ziffer Sándor 1948
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 154 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 12 308 EUR	

Boromisza Tibor: Nagybánya látképe, 1911 körül, magántulajdon
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195 Hajnal János (budapest 1913-2010 róma)

196 Szobotka Imre (1890-1961)

Nagymacska, 1964
Jaguar, 1964

Kubista táj (Festő szabadban), 1913-14 körül
Kubistic Landsape (Painter in Open-Air), c. 1913-14

69x103 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hajnal 1964 Roma

19,5x15,5 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon saját kezű felirat | Autograph inscription on reverse: Szobotka Imréné,
valamint hagyatéki pecsét

n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 000 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 154 - 3 692 EUR	

320
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n

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 231 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 6 769 - 10 462 EUR	
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197 gruber béla (1936-1963)
n

Műterembelső, 1961-62
Studio, 1961-62
52x89 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 900 000 Ft / 5 846 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 154 - 9 231 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gruber Béla Emlékkiállítás, Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1964, kat 14
- Gruber Béla Emlékkiállítás,Magyar Nemzeti Galéria, 1978, kat 13,
- Gruber Béla festőművész emlékkiállítása, Vác, 1981, kat 35
- Gruber Béla Emlékkiállítás, Pataky Galéria, 1986, kat 68
- Végletek között. Emlékezés Gruber Bélára, Hatvan, 1990
- Gruber Béla emlékkiállítása és a Gruber-díjasok, Tihany 2001, kat 22.
- Gruber Béla Emlékkiállítás, Aulich Galéria, 2002
- Gruber Béla Emlékkiállítás, Szombathely, 2003
- Gruber Béla festőművész kiállítása, Mátészalka, 2004
- Gruber Béla festőművész kiállítása, Nyíregyháza, 2004
- Gruber Béla festőművész születésének 70. évfordulója alkalmából rendezett
emlékkiállítása, Déry Múzeum, Debrecen, 2006
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gruber Béla élete és művei, Szászhalombatta, 2007, 901. kép

Az egyszerűség és az elementáris erő Gruber festészetének igazi csúcsteljesítménye, s ez kisebb
méretű műveiben valósul meg. Festői nyelvezetét egyszerű, majd egyre bonyolultabb beállítások
révén fejlesztette. Műtermében is fokozatosan szaporodtak a kellékek, egyre több csendéleti tárgy
halmozódott fel, végül a megfestett képek is a beállítás részeivé váltak. A figurák csak fokozatosan kerültek a csendélethalmok közé, mintha tudat alatt tiltakozott volna a feladat ellen. (...)
Ösztönösen elkerülte azt a felfogást ami a kor kulturpolitikáját miszolgáló művészek sajátja volt,
akik a megbízás nélkül martinászokat, munkásokat, pózoló proletárokat ábrázoltak az elvárt siker
reményében.
Gaál József in: Gruber Béla élete és művei, 18. oldal

Gruber Béla festés közben

Gruber Béla: Festőműterem, 1960-as évek,
Magyar Nemzeti Galéria
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198 Kató Kálmán (1876-1946)

199 K. Spányi Béla (1852-1914)

Budai rakpart a Dunával, 1925 körül
View of Budapest with the Chain Bridge, c. 1925

Naplemente
Sunset

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

70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: K Spányi B

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 769 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 692 - 4 615 EUR	

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 492 EUR	
Becsérték: 280 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 862 - 1 354 EUR	

n
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200 Erdélyi Ferenc (budapest 1904-1959
los angeles)
n

Este, 1928
Evening, 1928
100x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Erdélyi
MCMXXVIII
Jelezve a hátoldalon ceruzával | Signed with pencil
on the reverse: Erdélyi Ferenc
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 846 EUR	
Becsérték: 3 800 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 11 692 - 15 385 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Ernest W. Watson: Twenty painters and how they work.
Watson-Guptill, New York, 1950.
- Molnos Péter: Elfeledett életművek. Erdélyi Ferenc
(1904–1959). Artmagazin 2004/2., 36–37.
- Magyar Művészet, 1928/8., 660.
- Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928.
(katalógus) Magyar Nemzeti Galéria, 2001.

Kaliforniai Aba-Novák
Molnos Péter azzal kezdte Erdélyi Ferenc életművét újra
felfedező 2004-es tanulmányát, hogy a 2001-es Árkádia tájain
című kiállítási katalógusban még csak sárgult reprodukciókról
ismert Erdélyi-művek közül négy már élőben is tanulmányozható. Az azóta eltelt másfél évtizedben további festmények kerültek
elő, a megélénkült műkereskedelmi érdeklődésnek köszönhetően
több külföldön őrzött mű hazatért. Most már teljesebb képet
tudunk alkotni a neoklasszicista magyar festészet Szőnyi, Patkó
vagy Aba-Novák nevével fémjelzett élvonalához tartozó életmű
páratlan kvalitásairól. Egyértelműen hiánypótlást követelő
mulasztása a magyar művészettörténetnek, hogy a második
világháború után hagyta elfelejtődni ezt a kiváló festészeti
korpuszt, amely a meleg barna tónusok humanista hangján
fogalmazta meg a neoklasszicizmus ideáljait. Szerencsére a
Kaliforniában megállapodott művész képeit nem kell beázott
pincék mélyéről előkaparni, mert Nyugaton nagy népszerűségnek
örvendett.

Neoklasszicista mester
Ernest W. Watson a húsz amerikai művészről írt 1950-es
könyvében idézte fel, hogy Erdélyi kilenc év alatt 27 díjat nyert
az Egyesült Államokban, többet, mint bárki más addig. Watson
kérdéseire felelve a Dél-Kaliforniai Egyetem festőprofesszoraként
dolgozó a művész részletesen kifejtette képeinek születési
metódusát: vázlatokon pontosan elemzi a kompozíció
geometrikus szerkezetét, majd modelleket állít be a kitalált
felállásnak megfelelően. Közepesen finom vászonra dolgozott,
amit alapozás után csiszolópapírral tett simává. Erre kerültek fel
a figurák körvonalai szénnel, majd utána vékony ecsettel maga
az olaj kompozíció. „Mikor nekilátok a festésnek, rájövök, hogy az
összes előkészítő rajztanulmányt el lehet felejteni. Beteljesítették
céljukat, mentesítik ecsetemet a vonal és a tér problémáitól,
biztosítva számára a maximális szabadságot.”
Francis de Erdely
Erdélyi Ferenc pályája egyedülálló ívet rajzol ki, Rejtő Jenő
tollához illő részletekkel (volt például profi bokszoló is).
1923-ban indult Budapestről, koránérő csodagyerekként,
beutazta egész Nyugat-Európát (tanult Párizsban és Madridban),
majd eljutott Afrikába (Algír, Kairó, Alexandria), közben még
megnyerte a Szinyei Társaság díját. Kevéssel később, 1926-ban
már New Yorkban dolgozik, majd Belgiumban és Finnországban.
A 30-as években Hollandiában telepedett le (meg is házasodott),
majd – rövid magyarországi kitérő után – áttette székhelyét az
Egyesült Államokba. Vett tőle képet a spanyol anyakirálynő,
Mária Krisztina és a holland Hendrik herceg is. 1959-ben halt
meg Los Angelesben, ahol Francis de Erdely néven a „nyugati
parti modernista iskola” egyik kulcsfigurájaként emlékeznek rá.
Rembrandt őszinte rajongója
A most vizsgált festmény jobb alsó sarkában olvasható piros
római szám szerint (régi mestereket idéző gesztus!), a kép
1928-ban készült. Erről az esztendőről viszonylag sokat tudott a
hazai közvélemény is, mert sikeres belgiumi tartózkodás után
Erdélyi ekkor hazajött Budapestre. A festményen tetten érhető az
összes nagy európai múzeumot alaposan ismerő művész
klasszikus előképeinek hatása, El Grecótól Brueghelig. De
mindenekelőtt Rembrandt, akiről Erdélyi hosszasan mesélt Ernest
W. Watsonnak: „az első világháború utáni a budapesti Királyi
Művészeti Főiskolán Rembrandt munkásságának óriási hatása
volt. Természetes következménye volt ez azoknak a szenvedéseknek, amelyeket nemzedékem megélt abban a zűrzavaros
korszakban, mely a sötét fantáziák és az emberi drámával való
megszállottság felé hajtott minket. Az én Rembrandt-rajongásom ekkoriban inkább táplálkozott a technikai képességének
elismeréséből, mint zsenialitásának mélyreható megértéséből.
Hasonló módon hatott ránk Daumier és Goya, akikről mondhatjuk, hogy a festőknek ugyanabba a ‚családjába’ tartozik, mint
Rembrandt.”

Aba-Novák Vilmos: Ivók (Borozók)
1925 körül, magántulajdon
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201 Borbereki Kovács Zoltán
(Rónaszék, 1907 – Johannesburg 1992)
n

Goldberger Zsuzsanna portréja, 1933
Zsuzsanna Goldberger’s Portrait, 1933
110x71,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Borbereki K
Zoltán 933
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 461 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 385 - 24 615 EUR	

IRODALOM | bibliography
- Ernst Múzeum kiállításai. CXXXVI. Magyar-Mannheim
Gusztáv, Borbereki Kovács Zoltán, Haranglábi Nemes
József, Kádár Béla, Ruzicskay György, Weil Erzsébet
festőművészek és Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum, 1933.
- Rendy Lili: Arckép egy ifjú szobrászról gránitban és
szóban. In.: Magyarország, 1938. március 1.
- Lestyán Sándor riportja: Halott testvéreink.
In.: Ujság, 1938. szeptember 8.
- Vitéz Nagy Zoltán: Borbereki Kovács Zoltán.
In.: Szépművészet 1942/4., 85-87

Keleti őserő ihletése nyugaton
Fodrozott sötét frizura, leheletnyi arcpír, vörös rúzs, fekete
ruha és korall gyöngysor. A barna falú szobában elegáns
tartású úrinő, míg a félrehúzott csipkefüggönyön túl a
hideg, téli Budapestre látunk ki. A Goldberger lány modern
art deco nőként ül előttünk, de fejedelmi tartása,
tökéletesen szimmetrikus arca, archaikus istennőket idéző,
egymástól távol ülő szemei hátborzongatóan messzi
idődimenziókat nyitnak meg. Mintha egy etruszk szobrász
vagy mezopotámiai kőfaragó portréja nyomán dolgozott
volna a fiatal magyar festő 1933-ban. A nő delejes
tekintete valami egészen különös, mágikus módon repíti át

Etruszk hitvesi szarkofág, Kr. e. 6. század, Nemzeti Etruszk Múzeum,
Villa Giulia, Róma
az nézőt a mitikus idő nem e világi síkjára. Pár évvel a
portré készülése után jegyezte fel a festőről, Borbereki
Kovács Zoltánról az Ujság riportere: „Mindent monumentális méretekben lát, (…) s legszívesebben akkora műveket
készítene, mint a Szabadságszobor a New York-i
kikötőben. Erdély bércei között született, de már otthon
van a Tiszamentén (…). Rusztikus tatárkoponya, szeme
mint a mongóliai puszták fiaié, de kultúrája, fantáziája a
legnyugatibb nyugat, a keleti őserő ihletettségében.”
Szobrászi festő
A korabeli művészettörténet-írás Borbereki Kovács Zoltánt
az 1930-as évek egyik legnagyobb tehetségeként és a
római iskola egyik legeredetibb szobrászaként tartotta
számon. Festőnövendékként tanult Vaszary János és Csók
István osztályában a Képzőművészeti Főiskolán. Bár
későbbiekben szobrászként vált ismertté, az olasz és a
magyar állam római ösztöndíját még festőként nyerte el
1933–34-ben, majd 1934–35-ben. „Maga nem festő, maga
szobrász!” – kiáltott rá a főiskolán az ecsetkezelés és az
oldott festőiség nagymestere, Vaszary. Az éjszakánként
asztalosműhelyben dolgozó Borbereki – ahogy a
Magyarország újságírójának elmesélte – erre sírva fakadt.
De lankadatlanul küzdött és alkotott. Plasztikus, szobrászi
ívekből formált figurákra épített festészete hamar
beteljesítette a korszellemet: 1933-ban már önálló
kiállítást rendezhetett az Ernst Múzeumban.

Aba-Novák szellemi környezete
A második világháború után emigráló, végül Dél-Afrikában
letelepedő Borbereki 1930-as évekbeli stílusvilága az
olaszos Novecento szoborszerűségét és az art deco
geometrizálását ötvözte a népies-archaikus gyökerekkel és
figurákkal. Robusztus formaképzése, monumentális
komponálási módja, plasztikus, freskószerű ecsetkezelése
az archaikus, etruszk vagy mezopotámiai szobrászat
stílusvilágát idézte meg. „Festői fejlődésében – tette hozzá
Nagy Zoltán 1942-ben –, s általában művészi kialakulásában bizonyára jelentős része volt annak a barátságnak is,
amely őt a zseniális Aba-Novák szellemi környezetéhez
fűzte a szolnoki művésztelepen, ahol egyébként első
szobrait készítette.” Borbereki festészeti életműve eddig
láthatatlan volt a kutatók előtt. A közelmúltban felbukkant
festmények – köztük a most vizsgált portré – tették
egyértelművé, hogy az 1930-as évek nemzetközi tendenciáiba hibátlanul illeszkedő, de mégis egyéni hangon szóló
Borbereki-féle életmű tele van vitathatatlan remekművekkel.

A valóságra nyitott nagy szemek
Az Ernst Múzeum házi írója, Lázár Béla nem győzött
csodálkozni a fiatal festő egyéni nyelvezetén a kiállításhoz
készült katalógusban: „Az a fiatal művész, kit most
mutatunk be, Borbereki Kovács, a valóságot nagy szemmel
látja és a formák nagyításával és szigorú részletezésével ad
tragikus érzéseinek mély zengzetet. Az a világ, melyet
elénk tár, a hajóvontatók, a munkások, a robogó vonat,
embereinek proporciói, mind ilyen emberfölötti életet és
szinte földöntúli dimenziókat éreztet. Az elképzelt, szinte
szférikus táj, egy önarckép, hol a szemüveges férfiarc, a
maga szigorú rajzos vonalmenetében, a szemüvegben
tükröződő kettős tájjal, démonikus hatást kelt, a
deformált, kimunkált nagy munkáskezek fokozott
plaszticitásukkal, a téréreztetés elfojtásával egymás fölé
vagy egymás mellé állított figurák, minden aprólékos
részletigazságuk mellett, szinte vad erővel ragadják meg a
nézőt és viszik magukkal egy olyan világba, hol a valóság
túlzottan való, a világ valóságmentessé válik s hatásuk
lenyűgöző.”
Borbereki Kovács Zoltán: Kompozíció, 1931,
Damjanich János Múzeum, Szolnok
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202 Szőnyi István (1894-1960)
n

Beszélgetők (Zebegény)
In Conversation (Zebegény)
61x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 462 EUR	
Becsérték: 3 800 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 11 692 - 15 358 EUR	

Szőnyi István: Este, 1937 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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203 Herman Lipót (1884-1972)
n

Erdő, 1939
Forest, 1939
61x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Herman Lipót 1939
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 738 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 923 - 1 231 EUR	

204 jacopo tintoretto (1518-1594) műhelye
n

Vénusz és Ámor
Venus and Amor
118x96 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 21 538 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 24 615 - 30 769 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Fabó Pál gyűjteményében, majd

budapesti magángyűjteményben

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Régi mesterek magyar magántulajdonban, Szépművészeti Műzeum, 1946, 98. sz, mint Jacopo Tintoretto műve
- Válogatás magyar magángyűjteményekből, Magyar
Nemzeti Galéria, 1981. október-november
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Válogatás magyar magángyűjteményekből, Magyar
Nemzeti Galéria, 1981. 26. kép

332

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

333

205 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Zsögöd, 1930-as évek
Zsögöd, 1930s
60x70 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Aba-Novák
Kikiáltási ár: 4 600 000 Ft / 14 154 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 462 - 27 692 EUR	

Aba-NovákVilmos: Itatás, 1935, magántulajdon

Aba-Novák Vilmos: Kubikusok, 1927, Magyar Nemzeti Galéria

Aba-Novák Vilmos: Vásári jelenet, 1936-37,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

334

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

335

206 Nagy Balogh János (1874-1919)
n

Kubikus, 1910-es évek
Digger, 1910s
30x37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Tamás Galéria etikettje,
Home Galéria etikettje
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 923 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 21 538 - 30 769 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Bedő-gyűjteményben
- Egykor a Nudelman-gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Czimra Gyula és Nagy Balogh János
Emlékkiállítása, Home Galéria, 2000
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és tudás. Bedő Rudolf műgyűjteménye. Szerk.: Molnos Péter, Kieselbach Galéria,
2010, 69. oldal
- Klasszikus magángyűjtemények Magyarországon.
Szerk.: Somhegyi Zoltán, Edge, 2012,
IRODALOM | bibliography
- Németh Lajos: Nagy Balogh János. Corvina,
1960/1980.
- Szenvedély és tudás. Bedő Rudolf műgyűjteménye. Szerk.: Molnos Péter, Kieselbach Galéria,
2010
- Kosztolányi Dezső: Nagy-Balogh János.
In.: Új Nemzedék, 1919. november 25.

A műértők válasza
A gyakorlat néha frappáns választ ad a teoretikusok vívódásaira: így
van ez a most vizsgált képpel is. A 20. század második felének
legnagyobb hatású művészettörténész professzora, Németh Lajos
azon töprengett a másodjára kiadott Nagy Balogh János-monográfiájának előszavában, hogy mennyire aktuális még saját szövege és
a festő markáns stílusvilága. Az első kiadás idején, 1960-ban – emlékezett vissza – „Derkovits, Dési Huber, Nagy István, Nagy Balogh
János, majd a Nyolcak és az aktivisták neve mind többször hangzott
el és volt olvasható, a kortárs élő mesterek közül pedig ekkor hatott
igazán Barcsay Jenő. Aktuális volt tehát Nagy Balogh művészete,
szükség volt, hogy valaki írjon róla.” Ha megfordítjuk a kicsiny
delikát festményt, a hátán olvashatjuk a mindenkori műgyűjtők és
műkereskedők válaszát: Nagy Balogh művészete értékes és időtálló.
Mint egy palimpszeszten, úgy rakódik rá a 20. századi magyar
gyűjtéstörténet; Tamás Galéria etikett, Bedő Rudolf neve, MNG
kiviteli pecsét, Home Galéria matrica. És mindehhez hozzátehetjük,
hogy az egyik legnagyobb kortárs gyűjtő, Nudelman László
kollekciónak volt a ritkasága egészen a közelmúltig.
A kispesti bölcs
Nagy Baloghot nem az utókor ismerte félre, hanem saját kortársai.
Robusztus, földszagú, elemi erejű festészete teljesen elsikkadt a
századelő plein air futamai között. Csak halála után ámult el a pesti
értelmiségi szalonok krémje, meggyászolva, mint a meg nem értett
Van Goghot a franciák. Lehetne idézni a dicshimnuszokat, Kassák
Lajostól Bernáth Aurélig, Tersánszky Józsi Jenőtől Füst Milánig. Most
mégis álljon itt Kosztolányi Dezső méltatásából egy részlet, aki még
életének utolsó éveiben találkozhatott vele: „Hányan tudtak
munkáiról? Nem sokan. Néhány jövőre készülő, komoly, fiatal festő
úgy beszélt róla, mint a legnagyobbról, aki a mai piktúrában ősi
tehetségével, rembrandti egyszerűségével hat. Egy napon
összehoztak vele. (…) Mikor elmondom, milyen hatást gyakorolt rám
a művészete, természetesen fogadja a hódolatot, bár eddig nem
igen lehetett alkalma ilyen őszinte szavakat hallani. Nem
szerénykedik, de nem is nagyon örül. Ő biztosan, minálunk
pontosabban tudja, hogy kicsoda. Esztétikai műveltsége majdnem
semmi. Valahol a mélye legmélyén, az ösztöne ideggócaiban
érezheti az erejét. Másként egyensúlyozott lélek és bölcs is.”
Bedő Rudolf kincse

Nagy Balogh János: Kubikos, 1912 körül,
Magyar Nemzeti Galéria
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Életében nem kerültek kiállításra a művei, a szakmai közönség csak
halála után fedezte fel magának. A nagy áttörést a Szépművészeti
Múzeum hagyatékból rendezett gyűjteményes kiállítása jelentette
1922-ben. Ezek után nemcsak könyvek születtek róla, de a
cézanne-i rendre és az őstehetségek eredetiségére fogékony gyűjtők
is rátaláltak. Ekkor lépett pályára egy ambiciózus, széles műveltségű
fiatal műgyűjtő, a Nemes Marcell sztárgyűjtőtől tanult Bedő Rudolf.
A tudományos igényességgel és kiváló érzékkel összeállított
műgyűjteményében olyan – akkoriban még kockázatosnak ítélt
– művészek is szerepeltek, mint Csontváry, Anna Margit vagy Nagy
Balogh. A Honvéd utcában majd egy évszázadig konzerválódott
kollekcióról készített összefoglaló kötet leltárában tizenöt mű
szerepel Nagy Baloghtól. (Közülük hatot már a pécsi Janus Pannonius Múzeum őriz.) A festmény megmaradt hátoldalán látható címkék
alapján azt is láthatjuk, hogy Bedő a képet a két világháború közötti
időszak híres modern kiállítóhelyén, a Tamás Galériában vásárolta.
Most már biztosan tudjuk: időt álló választás volt!
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207 Friedrich von Amerling (1803-1887)
n

Gyertyánffy Berta festőnő (Gróf Nákó Kálmánné)
Portrait of Berta Gyertyánffy Paintress (Contess Nákó)
66x53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
védett
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 308 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 385 - 24 615 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Ernst Lajos gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Magyar művészportrék, Szépművészeti Múzeum, 1931
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Magyar Művészet 1931/6., 325.
IRODALOM | bibliography
- Lyka Károly: A táblabíróvilág művészete. Magyar
művészet 1800–1850. Corvina, Budapest, 1981.
- (Md.): Egy magyar mágnásasszony képei. In.: Budapesti
Hírlap, 1906. március 21.
- Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai.
Torontál vármegye, 1912
- Dusnoki József: Friedrich Baudri: Reise nach Südungarn
1837–40. In.: Levéltári Szemle, 1991/3., 82–83.
- Dombai Tünde: Házasságkötés – revolverrel.
In.: Délmagyarország 2007. augusztus 4.

Fejedelmek és grófok
A müncheni festőfejedelem, Lenbach 1872-ben levelet írt
Nákó Kálmán grófnak: „Igen tisztelt Gróf úr! Hálás
köszönetet mondok szíves soraiért, de honoráriumról szó
sem lehet. Boldog vagyok, hogy egy ilyen rendkívüli
hölggyel megismerkedhettem. A grófné alkotásai
valóságos oázis a mi unalmas ízű korunkban. Az a
szándékom, hogy a grófné arcképeit lehetőleg jól fessem
meg, hogy így némileg kifejezzem tiszteletemet és

Friedrich von Amerling: Lány sárga kalapban,1835
Kunsthistorisches Museum, Bécs
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nagyrabecsülésemet.” Lenbach lelkes soraiból is kitetszik,
hogy a gróf felesége, Gyertyánffy Berta kivételes
személyiség volt. Fejedelmi tartású úriasszony (látszik
Amerling portréján is), jó ízlésű, sziporkázó intellektus,
cigányjelenetek tehetséges festője, magyaros nóták
ihletett előadója. Első rangú műértő, aki értékelte az olyan
festői bravúrokat, ahogy a bécsi művész „odalehelte” a
selyemszegély áttetsző fodrait a magyaros brokátruha
szélére, ahogy megfogalmazta a fülbevaló vetett árnyékát
vagy kirajzolta a támaszkodó tenyér rafinált árnyékmintázatát. Amerling egy másik, reprezentatív portrét is festett
a grófnéról, amely a Szépművészeti Múzeum féltve őrzött
remekműve. Ünnepélyes pillanat a magyar műkereskedelemben, hogy elérhetővé válik egy elsőrangú, múzeumi
kvalitású Amerling-arckép.
Úri festőnő
A macedón eredetű főúri Nákó család legrangosabb tagja
Nákó Kálmán (1822–1902) gróf volt, császári és királyi
kamarás, főrendházi tag. Ő építtette a nagyszentmiklósi
családi kastélyt, kiterjedt birtokain a környék egyik
legkiválóbb gazdaságát hozta létre. 1842-ben nőül vette
az örmény eredetű családból származó bobdai Gyertyánffy
Berta (1819–1882) császári és királyi palotahölgyet.
Borovszky Torontál megyéről írt klasszikusában emlékezett
meg az 1864-ben épített nagyszentmiklósi Nákó kastély
kincseiről: ötezer kötetes könyvtár, Cinquecento oltár,
Lenbach-festmények, Amerling-képek, Pettenkofen-rajzok,

A kép eredeti mérete látható az Magyar Művészetben (1931/6., 325.) megjelent archív fotón

delfti porcelánok, afrikai trófeák, a híres nagyszentmiklósi
aranylelet másolatai, magyar írók kéziratos relikviái és a
grófnő festményei. A Nákó család bécsi rezidenciáján és
nagyszentmiklósi kastélyában állandó vendégek voltak a
kor legnagyobb szellemi kiválóságai, Liszt Ferenctől
Richard Wagnerig, Friedrich von Amerlingtől Franz von
Lenbachig.
Amerling romantikus tanítványa
A főúri festőlány első tanára egy 19. századi német festő,
Friedrich Baudri volt, aki becsavarogta Dél-Magyarországot, különféle kastélyokban keresve munkát. A tehetséges
19 éves lányt ő avatta be a festés és rajzolás műhelytitkaiba, de mivel szerelem szövődött közöttük, a piktornak el
kellett hagynia a Gyertyánffyak kastélyát. A fiatal leányt
két évvel később, 1842-ben Nákó gróf vette feleségül,
akinek revolverrel kellett kényszerítenie a papot az
esküvőn, mert apja rangon alulinak tartotta szíve
választottját. A romantikus jellemű ifjú hölgy a kiváló bécsi
akadémiai professzornál, Amerlingnél tanult festeni. Lyka
Károly is említi, hogy „nagyobbára Bécsben élt, sokat
másolt, cigánylányokat festett, olykor ki is állított.”
Másolatai magyarázzák, hogy miért említ Borovszky a
kastély leírásában Tiziano- és Rembrandt-kópiákat.
Érthető, hogy az úrnő halála megrázta az öreg grófot,
emlékére kórházat alapított Nagyszentmiklóson. Unokái
jótékonysági kiállítást rendeztek képeiből az Iparművészeti
Múzeumban 1906-ban.

Friedrich Von Amerling: Gróf Nákó Kálmánné
Gyertyánffy Berta portréja, 1855, Szépművészeti
Múzeum
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208 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Piros kabátos gyermek, 1920-as évek vége
Girl in a Red Coat, late 1920s
48x38 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Pór
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 077 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 27 692 - 43 077 EUR	
Szerepelt a BÁV 30. árverésén, 1973. május
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész hagyatékában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Pór Bertalan (1880–1964) emlékkiállítása. Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 1966. (Kat. 109. Piros kabátos
gyermek)
- A Bizományi Áruház Vállalat 30. művészeti képaukciójának kiállítása. MOM Művelődési Ház, Budapest, 1973.
május. (Kat. 281. Piroskabátos gyermek)
- A Modern magyar festészet legszebb képei I. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2003. november.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Bizományi Áruház Vállalat 30. művészeti képaukciójának katalógusa. Budapest, 1973.
- Hungarian Modernism 1900–1950. Selection from the
Kieselbach Colllection. Szerk.: György Szücs. Budapest,
1999. 181.
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 719. kép.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 719. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 719. kép.

Ha megnézzük azokat a fényképeket, amelyek Pór Bertalan
egykori műtermeiben készültek, jól látható, hogy a
Nyolcak egyik legnagyobb tekintélyű tagja elsősorban a
portréfestés terén jeleskedett. Egész életében nagy
érdeklődéssel fordult ehhez a témához: míg modern
szellemű művésztársai elsősorban az aktkompozíciók, a
tájak és a csendéletek műfajában alkották meg remekműveiket, addig ő leginkább a portrékkal ért fel az igazi
magaslatokra.
A századforduló éveiben sorra festette a Munkácsy hatását
mutató, tisztes megélhetést biztosító arcképeket, amelyek
nagy mesterségbeli tudásról, a hagyományos akadémiai
elvek pontos elsajátításáról, de annál szerényebb
invencióról tanúskodtak. 1903-tól azonban ezen a téren is
nagy változás következett be. Az ok leginkább két szóval
foglalható össze: Párizs és Berény. Pór 1903 és 1907
között hosszú hónapokat töltött a francia fővárosban,
ahol leginkább a nála jóval fiatalabb és stiláris téren sokkal
„mozgékonyabbnak”, kísérletezőbbnek bizonyuló Berény
Róberttel tartott fenn kapcsolatot. Feltehetően együtt
látogattak el Gauguin és Cézanne korszakos jelentőségű
kiállításaira, a műkereskedések alkalmi tárlataira, de
Gertrude Stein rendszeres összejöveteleire is Berény
kísérhette el a néhány hónapon át vele együtt, a Rue
Falguiere 12-ben lakó idősebb kollégáját. Innen indultak el

1907 tavaszán egy több hónapig tartó itáliai tanulmányútra is, amely jelentős hatást gyakorolt mindkettőjükre.
Pór festői stílusa a párizsi élmények és Berény inspirációjának hatására fokozatosan oldottabbá vált. A letapogatható formát precíz plasztikával ábrázoló hagyományos
festésmódot lendületes ecsetkezelés és expresszív torzítás
váltotta fel, az akkurátus realizmus tisztes unalma helyett
a képekből indulattal telített, provokatív kifejezőerő
sugárzott. Néhány év alatt szinte védjegyévé vált az a
szokatlanul expresszív, a kéz heves mozgását gátlástalan
szabadsággal közvetítő ecsetjárás, amely a most
bemutatott festményen is lenyűgözi a nézőket.
A Soutine portréit idéző, barokkosan kavargó formák, a
széles ecsettel húzott zsíros festékpászmák érzéki áradása
hűen illusztrálja az alkotás érzelmekkel telített aktusát. Pór
kivételes jellemzőerővel ragadja meg modellje karakterét,
de a tudatos torzítások – a hatalmasra növelt szemek, a
száj és az orr kialakítása – mégsem eredményez
karikatúraszerű hatást. Ezek a felnagyított külső vonások
paradox módon sokkal inkább a belső kivetítését
eredményezik: Pór Bertalan mágikus hatású leányportréja
a 20. századi magyar festészet egyik legszebb és egyben
legmegrázóbb lélekábrázolása.
Molnos Péter

Pór Bertalan: Önarckép, 1910-es évek, Magyar Nemzeti Galéria
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209 Innocenzo da Imolának (imola 1490 körül-1545 körül milánó)
tulajdonítva
n

Alexandriai Szent Katalin misztikus eljegyzése
The Mystical Marriage of Saint Catherine
79,5x65,8 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 18 461 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 21 538 - 27 692 EUR	

Olasz festő. Francesco Francia műhelyében tanult Bolognában, majd Firenzében Mariotto
Albertinelli műhelyében dolgozott. Számos vallási témájú freskót és oltárképet festett.
A bolognai Santa Maria Dei Servi temlom belsejét az ő festményei díszítik.
Művei megtalálhatók többek között a Bagnara di Romana, a Getty, nápolyi Filangieri és
a bolognai Pinacoteca Nazionale múzeumban.

Francesco da Imola: Szent Katalin eljegyzése,
Filangieri Múzeum
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210 Vaszary János (1867-1938)

A Kriegspressequartier kötelékében

n

Kozák katonák, 1915 körül
Cossack Soldiers, c. 1915
34x39,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Vaszary J
Hátoldalon | Reverse: Patkó Imre vinyettája
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 36 923 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 43 077 - 55 385 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Patkó Imre gyűjteményében
- Egykor Dr. Petró Sándor gyűjteményében

Vaszary az első világháborúban is meglátta a művészeti lehetőséget. A sors
lételméleti mélységeit kutató Mednyánszky báróhoz hasonlóan önként
jelentkezett a Monarchia által felállított sajtóhadiszállás (Kriegspressequartier)
kötelékébe. „A háború kitörésekor – emlékezett vissza pár évvel később – a
művészek új lehetőségeket sejtettek a háborúban, a háború egy bizonyos ideig
sokak előtt az élet felfokozásának látszott. Magam is a sajtóhadiszállásra
siettem. A harctéri feljegyzések, vázlatok azonban csak a realitás támogatói
lehetnek. Végül is szemlélőből mindenki résztvevővé vált a nagy lelki
megrázkódtatások alatt.” A Nemzeti Galéria 2007-es nagy katalógusának
Szücs György által jegyzett tanulmányából pontosan tudjuk, hogy Vaszary
miként járta meg 1914–1916 között több ízben a galíciai és a balkáni
frontvonalakat, gyűjtve a vázlatokat és a tapasztalatokat.
A modern háború festői

REPRODUKÁLVA | reproduced
- A pécsi Petró Gyűjtemény. Válogatás. Szent István
Társulat, Budapest, 2002, 56. o.
IRODALOM | bibliography
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Veszprémi Nóra, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2007
- Dömötör István: Vaszary János háborús rajzai. In.:
Művészet 1915/1–2.
- Szomory Emil: Művészet a háborúban. In.: Az Újság,
1915. március 26.

Az első világháború idején minden hadviselő félben tudatosodott, hogy a
küzdelmet nemcsak fegyverekkel vívják. A fotográfusok ekkor már több mint
fél évszázada dokumentálták a harcokat (elsőként az 1855-ös Krími Háborút),
az Osztrák-Magyar Monarchia tisztikara is úgy döntött, hogy külön osztályt
létesít újságíróknak, fényképészeknek és képzőművészeknek, akik katonai
szervként követik a frontot és tudósítanak az eseményekről. Bár minden ilyen
modern médiamanőver célja a saját propaganda kiszolgálása, az újságírók és a
művészek első kézből értesültek a Nagy Háború pusztításairól is. A képzőművészeknek hetente-kéthetente kellett leadniuk vázlataikat a bécsi központnak.
A rajzokból többet kiállítottak, néhányat leközöltek a lapok is (pl. Az Újság),
olajba már csak otthon lehetett átültetni őket. Ahogy Dömötör István jegyezte
meg Vaszary háborús műveiről: „A színeket, az olajfestéket, a piktura teljes
orkesztrumát itt otthon kell hagyni.”

Impresszionista ecset mindenhol

Kozákok a Kárpátokban

Miután Vaszary János a madridi Prado termeiben megcsodálta a spanyol
festészet remekeit, rajongó levélben számolt be élményiről menyasszonyának:
„Persze Velazquez! Ez egy félisten volt, a mai modern festők apja: úgy fest,
mint a mi intenczionk. Ő is impresszionista […] majd meglátja mennyire
modern.” Jellemző, ahogy a magyar művészt Velázquezben is csak a – modern
– stílus érdekelte. Az akadémizmustól a szecesszión át a vérbő posztimpresszionizmushoz elérkező Vaszaryt mindenekelőtt az ecset virtuóz kifejezésmódja
izgatta. Saját művészetében is: franciás festőisége és ízes ecsetkezelése a
legkülönfélébb témákon keresztül is elkísérte, legyen az mitológiai áldozat
vagy paraszti veteményeskert, keleti Buddha szobor vagy nyugati Riviéra,
igéző szemű dizőz vagy keresztre feszített Krisztus, mélytengeri akvárium vagy
világháborús katonatiszt.

A sajtóhadiszállásnak köszönhető rengeteg vázlatból és festményből végül
nem született nagy múzeum (nem úgy az Egyesült Királyságban, ahol az első
világháború hívta életre az Imperial War Museumot), mert a képek nem a régi
csataképfestészet modorában ábrázolták a háborús mindennapokat. Erre az új
modern érzékenységre Vaszary már 1914-ben felhívta a figyelmet, teljesen
egyetértve újságíró kollégájával, Szomory Emillel, miszerint „a mai háború
festői ábrázolásának leghatásosabb jelenségeit nem a tűzvonalban, hanem
vagy messze előtte, vagy jóval mögötte kell keresni.” Ahogy az érzékletes
riportból megtudjuk, Vaszary még a ceruzáját is odavágta, hogy haragosan
felkiáltson: „Szent igaz”! A most vizsgált festményen sem lovasrohamot
látunk, hanem a kárpátaljai fronton fogságba esett orosz katonákat, khaki
zöld darócköpenyben, lehorgasztott fejjel, csúcsos kozák süvegben.

1848, 1914, 1945, 1956
A mindig is birodalmi módon gondolkodó Oroszország katonái újra és újra felbukkantak
Magyarországon: előbb vérbe fojtották az 1848-as szabadságharcot, majd megütköztek
velünk az első világháborúban, erre következett 1945, majd 1956. Vaszary annak a történeti
pillanatnak volt a tanúja, amikor a magyarok felülkerekedtek a cári csapatokon, tömegesen
ejtve hadifoglyokat. A képen szereplő katonákat talán épp azon a zsolnai építkezésen

Hadifogoly menet, 1915
(forrás: Babarczy Eszter / Fortepan)
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Kober Leó grafikája a tipizált oroszok katonákról
(Háborús ABC című mappájából, 1918)

pillantotta meg, amelyről vázlatos háborús naplójában feljegyzést is készített: „Orosz
foglyok is be vannak fogva. Szürke katonaköpenyben, csizmában foglalatoskodnak. (…) Ezek
az orosz foglyok úgy látszik, csendes emberek – de nem a legmozgékonyabbak. (…) Sokszor
rajzolom őket (…).” Vélhetően az egyik ilyen vázlatot festette meg később olajjal, élvezve a
festék adta kifejezésmód szépségeit.

Orosz hadifoglyok szögesdrót mögött, 1916,
fotó: Komlós Péter (Fortepan)
Kieselbach galéria

345

211 László Fülöp (1869-1937)
n

48-as honvéd, 1896
1848 Liberty War Soldier, 1896
54x32 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: László F 96
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 692 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 462 - 3 692 EUR	

„Nagy tehetsége, példátlan termékenysége, a kor előkelőinek ízléséhez simuló stílusa és
lényének nagyvilágias szeretetreméltósága azonban meghódították azokat is, akik több
mélységet kívánnak az emberábrázoló művésztől, mint boszorkányos ügyességet s
néhány portréja, hol jobban elmélyedhetett a lélek titkainak kutatásában, előkelő
helyet biztosít neki a XIX. század arcképfestői között.”
/Magyar Művészet. 14. évfolyam, 1938, 31 o./

László Fülöp: Hulló levelek, 1895, magántulajdon

346

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

347

212 Munkácsy Mihály (1844-1900)
n

Liszt Ferenc portréja, 1886
Ferenc Liszt, 1886
16x12 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Munkácsy Paris 23 Mars 1886
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 169 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 2 769 EUR	

213 Giacomo Francesco Cipper (feldkirch 1664-1736
milánó)
n

Kártyázó fiúk
Boys Palying Cards
116x92 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 21 538 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 27 692 - 36 923 EUR	
18. századi olasz festő, főként Észak-Olaszországban tevékenykedett. Művei többek
között megtalálhatók a londoni National Galleryben, Hampton Court Palace-ban és
a modenai Gallery Camporiban.
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214 Tihanyi Lajos (1885-1938)
n

Napfényes nagybányai utca kék házzal és a
Veresvíz-patakkal, 1907
Sunlit Street in Nagybánya
with a Blue House, 1907
50x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Vakkereten hátul ceruzával felirat | Inscription
on the strecher: 1907 N.Bánya
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 21 538 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 30 769 - 46 154 EUR	
IRODALOM | bibliography
-M
 ajoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. Írásai és
dokumentumok. Budapest, 2002.
-M
 ajoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. A művész és
művészete. Budapest, 2004.
-M
 agyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Kiállítási katalógus. Szerk.: Passuth Krisztina – Szücs
György. Budapest, 2006.
- A Nyolcak. Kiállítási katalógus.
Szerk.: Bardoly István – Markója Csilla, Pécs, 2010.
- Passuth Krisztina: Egy bohém festő Budapesten,
Berlinben és Párizsban. Budapest, 2012.

Hányatott sorsú vadak

Kerítés mind motívum

A hányatott sorsú magyar fauvizmus egyik leginkább
hányatott életműve a Tihanyi Lajos-oeuvre. A különc
bohém világpolgár 53 évesen hunyt el egy párizsi
kórházban. Hagyatéka – pár elhivatott barátjának
köszönhetően – nem semmisült meg, de egészen az
1970-es évekig kellett várni, hogy hazakerüljenek
kiemelkedő alkotásai Magyarországra. Bár azóta komoly
oeuvre-katalógus dolgozta fel életművét (Majoros Valéria
Vanília jóvoltából), korai modern munkáira pedig a Magyar
Vadak és a Nyolcak kiállítás kapcsán vetült reflektorfény,
még mindig előbukkannak lappangó korai művek. Pár éve
került elő a teljes ismeretlenségből egy három elemből álló
Tihany-kollekció. Egyikük már 2016-ban szerepelt
árverésen, a viharos sikert arató 1908-as Pont St. Michel
(Paris); a másik kettő 1907-es, házakat, lombokat és
kerítéseket variáló tipikus neós kompozíció Nagybányáról.

A girbegurba facsemetékből, feszesen álló léc sorokból
vagy széles fadeszkákból áll kerítések közein áttetsző
háttér nemcsak a tisztes nagybányai polgárok által
gondozott kertekről tanúskodott lépten-nyomon, hanem
lehetőséget adott a festőknek a kontrasztok és rajzolatok
artisztikus játékára. Színes csokorba lehetne gyűjteni a
művésztelepen dolgozó alkotók kerítés-festményeit. Már
Ferenczy Károly ikonikus Októberének (1903, MNG)
hátterében is ott húzódik a görbe kerítés, Ziffer Sándor
emblematikus téli táján (Tájrészlet kerítéssel, 1910-es évek
eleje, MNG) pedig egyenesen főszerepet visz a foghíjas
léckerítés sötét sziluettje. Az elmúlt aukciókon sorra
szerepeltek a nagybányai neósok kerítésmotívumra épített
kompozíciói, Pogány Margit Nagybányai kertjétől (1910
körül) Plányi Ervin Bolgárkertészet Nagybányán című
(1906) alkotásáig.

Fauve árnyékok

Ziffer szárnyai alatt

A most vizsgált kép bal oldalán jellegzetes, kék falú
parasztházak láthatók, sötétkékbe boruló léckerítéssel.
A képtér közepét a rövidülő kerítés és a lombárnyékkal
„foltozott” földút teszi ki. Ez az a földút, ahol a nagybányai
művészek nap mint nap végigbandukolhattak – állványukkal a hónuk alatt – keresve a kisváros izgalmas motívumait. A fácskákkal és vízelvezető árokkal szegélyezett utacska
a kék parasztház hátsó sarkánál beleszalad egy másik útba,
majd egy kis hidacskán keresztül átvezet a napfényben
fürdő, párhuzamosan futó főútra. A főutat szegélyező
kerítés már fehérre „ég ki” a szikrázó napsütésben, mint
egy távolban derengő délibábcsík fut végig a kép jobb
felső sarkában. A festmény valódi főszereplője a középtér
lilás-kékes kerítése és a rózsaszín utacska. A nagybányai
neósokkal induló Tihanyi a – tipikus, impresszionista, kékes
– árnyékokat már a fauve-ok módjára torzítja lila
tónusúra, társítva hozzá a világos rózsaszín kontrasztos
napfoltjait.

A legtöbb nagybányai kerítést talán Ziffer Sándor festette
élete során. Pályája elején – 1907 körül – hozzá társult a
fiatal Tihanyi Lajos. A mindössze 22 éves, siketnéma ifjú
tehetség csatlakozott a zárkózott, bicegő, öt évvel idősebb
Zifferhez. Egymás közelségében született, hasonló
alkotásaik hosszú sorára mutatott rá Molnos Péter az
előző aukción szereplő A nagybányai Mária-házhoz
(1908) írt tanulmányában. Tihanyi 1907 nyarán nemcsak
Zifferrel ismerkedett meg Nagybányán, hanem a Czóbel
Béla által magyar földre importált posztimpresszionista és
fauve-os festészet alapvető stílusjegyeivel is. Kevéset
ismerünk az itt töltött hónapokban készül, neósok által
megérintett képei közül. Ezek egyike az első párizsi utazása
során, 1908-ban készített Pont St. Michel (Paris) című
fauve remekmű, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb
aukciós rekordja volt. A most vizsgált nagybányai
Tihanyi-kép vele együtt lappangott közel száztíz éven át
az egykori tulajdonos családjában. Felbukkanása valódi
művészettörténeti szenzáció.

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

Perlrott Csaba Vilmos: Verőfényes Udvar Nagybányán,
1907 körül, magántulajdon
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Tihanyi Lajos: Kilátás a kertre, 1909, Magyar Nemzeti Galéria
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215 Váli Dezső (1942-)
n

Műterem, Utolsó este, 2010
Studio, The Last Evening, 2010
60x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Váli D 10
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 231 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 846 - 3 077 EUR	

216 Hollósy Simon (1857-1918)
n

Beszűrődő fények, 1887
Dimmed Lights, 1887
91x122 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hollósy München 1887
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 615 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 308 - 18 462 EUR	
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217 Valentiny jános (1842-1902)

218 Valentiny jános (1842-1902)

Folyóparton
By the River

Halászcsalád
Fishermen

37x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

37x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 477 EUR	
Becsérték: 500 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 1 846 EUR	

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 477 EUR	
Becsérték: 500 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 538 - 1 846 EUR	

Szerepelt a BÁV 59. aukcióján

Szerepelt a BÁV 59. aukcióján

n
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219 Dofka Zsuzsa (1967-)

220 bojár iván (1924-1995)

Reggeli fény
Morning Light

Színek
Colours

29x43 cm
Fotó | Photograph
Készült egy példányban

70x30 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bojár Iván

Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 246 EUR	
Becsérték: 150 000 - 250 000 Ft
Estimated price: 462 - 769 EUR	

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 985 EUR	
Becsérték: 400 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 230 - 2 307 EUR	

n
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221 Sóskuti Tibor (1960-)
n

Marietta, 1984
Marietta, 1984
200x150 cm
Vegyes technika, vászon | Mixed technique on canvas
Jelezve középen | Signed centre: SOSO '84
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 538 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 7 692 - 9 231 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2018, New Wave Icons. Tibor Sóskuti, Art+Text Budapest
IRODALOM | bibliography
- Rieder Gábor: Sóskuti Tibor. A new wave álomváros
dokumentaristája. In.: Artmagazin 2017/8., 53–61.
- Pokoli aranykor. New wave koncertplakátok a ’80-as
évekből Bp. Szabó György és Szőnyei Tamás gyűjteményéből. Szerk.: Rieder Gábor, Kieselbach Galéria, 2017.

Balaton, Trabant, underground

A new wave újrafelfedezése

Sóskuti Tibor – mindenkinek csak: SOSO – vörös
hajkoronás, ezüstcipős figurája jellegzetes képviselője volt
az 1980-as évek pesti underground művészvilágának.
1978-ban az első new wave disco lemezlovasaként indult
a pályája a Fiatal Művészek Klubjában. 1979-ben
félbehagyta a Képzőművészeti Főiskolát, inkább olyan
mesterektől tanult, mint Pauer Gyula vagy Tolvaly Ernő,
illetve Vető János. Közeli barátként jelen volt a legendás
underground zenekar, a Balaton születésénél, rendszeresen fotózta fellépéseiket, majd – VJ-ként – saját fényképeit
vetítette ki a koncertek alatt a színpadra, különleges,
álomszerű látványvilágot teremtve. A Balatonnal
szimbiózisban működő, szobazenét játszó Trabant tagjai is
rendszeres szerepeltek fényképein. A Szilvia ruhafehérítővel megoldott emulziójú, festőien elmosott fotói
jelentették new wave festményeinek az alapjait.

SOSO világpolgári lázadó szellemisége magától értetődő
módon csatlakozott a legfrissebb korabeli nemzetközi
irányzatokhoz (new wave, graffiti stb.), amelyeknek
művészettörténeti és műkereskedelmi újrafelfedezése épp
jelenleg zajlik. SOSO vizuális világához itthon leginkább a
Zuzu–Vető páros „posztmodernista
szociálimpresszionizmusa” és a szentendrei Vajda Lajos
Stúdió neodada infantilizmusa állt közel. Vető János SOSO
jó barátja volt, a VLS-ben pedig absztrakt festményeit
mutatta be 1985-ben. Hiába kötődött ezer személyes
szállal az undergroundhoz, nagy méretű, new wave
portréfestményeit nem láthatta kiállításon a közönség. A
kötöttségeket nem bíró, kiirthatatlan szabadságvággyal
megáldott művész 1983-tól bezárkózott műtermébe,
1986-ban pedig disszidált Nyugatra. Azóta is Berlinben él
és alkot. Fotóiból pár megjelent a korszakot újrafelfedező
Pokoli aranykor című 2017-es album oldalain, majd new
wave festményportréi szerepeltek az Art+Text Budapest
galériában.
Marietta New Yorkba indul

Andy Warhol és Jean Michel Basquiat, 1985
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A most vizsgált Marietta című kép SOSO 1983–1985
közötti, new wave festmény-korszakának egyik fő műve.
Saját fotóját ültette át vászonra, festékkel, graffitiket idéző
air brush csíkokkal és filctollal telerajzolt papírrátétekkel
kidekorálva. Középen csipkés büsztté válva mosolyog Marietta, a kor undergroundjának első számú énekesnője és
szexszimbóluma. Mögötte a „tengerjáró” ablakán át
beragyog a nap, bal oldalon pedig Xantus János
cigarettája füstölög, ezüstös csíkot húzva. 1984-ben
járunk, amikor Méhes Marietta – Xantus Eszkimó asszony
fázik című legendás filmjének köszönhetően – egy
szubkultúra kedvencéből egyszer csak népszerű mozisztár
lett. Ekkor hagyta el az országot, hogy New Yorkban
próbáljon szerencsét. SOSO papír szignatúrája bajelhárító
amulettként kíséri tengerentúli útjára – kevéssel azelőtt,
hogy ő maga is otthagyta volna a kádári Magyarországot.
Rieder Gábor
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222 Munkácsy Mihály (1844-1900)

223 thorma jános (1870-1930)

Botra támaszkodó férfi
Man Standing

Meghitt pillanat
An Intimate Moment

33x25 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M Munkácsy
Jelezve balra fent | Signed upper left: dedikálás

85x112 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Thorma

n

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 292EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1846 - 3 077 EUR
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Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 154 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 615 - 12 307 EUR	
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224 szin györgy (1906-1943)
n

Párizsi emlék, 1935
Memory of Paris, 1935
101x120,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szin Gy
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 770 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 16 393 - 29 508 EUR	

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2010: Merítés a KUT-ból XIV. Szin György festőművész
emlékkiállítása, Haas Galéria
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Merítés a KUT-ból XIV. Szin György festőművész
emlékkiállítása, Haas Galéria, 2010, 6.
IRODALOM | bibliography
- Kopócsy Anna: A „poéta-festő”. In.: Merítés a KUT-ból
XIV. Szin György festőművész emlékkiállítása,
Haas Galéria, 2010, 1–4.
- (-ny.) [Kemény István]: Szin György kiállítása.
In.: Az Est, 1938. április 24.

Berény Róbert: Kastély terasz, 1932, Magyar Nemzeti Galéria
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A hősök emlékfala a Kozma utcai izraelita temetőben
GULÁCSY POMPEiiBEN
„Mintha egy dekadens költő verseit olvastuk volna, mintha egy sorozat Debussy-kompozíciót hallottunk volna, mintha pompeji házakban jártunk volna, mintha egy csomó Gulácsy,
vagy Csontváry kép vonult volna el szemünk előtt, amikor megnéztük a Tamás Galériában a
fiatal, tehetséges festő, Szin György kiállítását” – írta Kemény István az Est hasábjain a
hangját megtaláló Szin György festményeiről. Találó hasonlatok, a Párizst frissen megjárt
fiatal festő tényleg Gulácsy álmodozó figuráit gyúrta össze Csontváry villanyfényével és a
pompeji freskók pasztelles színskálájával. Az általa teremtett vizuális világ rímel a Greshamkörös kortársak csendes, olykor melankolikus húrokon játszó lírai nyelvezetére.
PÁRHUZAMOS ÉLETRAJZOK
Szin György első és utolsó kiállítása volt az említett Tamás Galériabeli 1938-ban. Az Est
kritikus által felsorolt nevek mellé még odailleszthetjük Ámos Imréét. Szin és Ámos együtt
tanultak a főiskolán, együtt díjazta őket a Szinyei Merse Pál Társaság az 1934-es Tavaszi
Szalonon (Szin Nemes Marcell ösztöndíját kapta meg Párizsba) és együtt jártak hitsorsosaikkal, Anna Margittal és Vajda Lajossal az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egylet
által működtetett filléres menzára. Bár egy garniszállón béreltek műtermet és egy közös
baráti társaságba tartoztak, a hasonló stílusregiszteren megszólaló két fiatal között
versengés alakult ki. Igazságot már nem lehet tenni közöttük: mindkettőjüket elragadta a

második világégés. (Szin a Kurszk melletti Obojanban halt meg munkaszolgálatosként
1944-ben). Mivel Szin özvegye emigrált és férje képeinek nagy részét is magával vitte az
Egyesült Államokba, sokáig a felejtés áldozata lett. 2010-ben tért vissza sok mű a Haas
Galéria életmű-kiállítására, ahol megtörtént a méltatlanul elfeledett festő újrafelfedezése.
PÁRIZSI TERASZON
Sok kortársával ellentétben Szin nem Itáliáért, hanem Párizsért lelkesedett. A 20-as évek
közepén két esztendőt töltött a francia fővárosban, majd a Nemes Marcell-ösztöndíjnak
köszönhetően 1935-ben újra megigézhette a pezsgő világváros sajátos miliője. A most
kalapács alá kerülő festményt ez az utazás ihlette. Egy tipikus párizsi teraszt látunk, ahol az
éjszakai égbolt sötétkékjét a varázslatos hangulatot teremtő villanyvilágítás ellensúlyozza.
Egy hosszú szoknyás hölgy mereng az utca felett a kovácsoltvas korlátra könyökölve.
Mellette a KUT festőit idéző csendélet, széles levelű dísznövény és nyitott spaletta. A puha,
száraz, meleg fényű ecsetnyomok úgy ölelik körül a jelenetet, hogy szinte bőrünkön
érezzük a nyári éjszaka lágy szellőjét és halljuk az automobilok ideges tülkölését a zsúfolt
sugárutak irányából. Nem kérdés: a tragikusan fiatalon elhunyt Szin György az álomszerű
hangulatok finom kezű és érzékeny mestere volt.

Egy ismerős, feltehetően egy családtag, személyes feljegyzés a háború utáni évtizedekből az emlékfalon
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Márffy Ödön: Kilátás a balkonról, 1931 körül,
magántulajdon
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225 patkó károly (1895-1941)
n

Cserépváraljai táj (Házak a völgyben), 1937 körül
Cserépváralja Landscape (Houses in the Valley), c. 1937
90x110 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Patkó
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 11 692 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 462 - 27 692 EUR	

Patkó Károly az 1930-as évek végén többször, így 1937-ben is
nyaralt Cserépfaluban egyik gimnáziumi osztálytársát, gyermekkori
jó barátját látogatva, és sétái során talált rá a festői szépségű kis
községre, a szomszédos Cserépváraljára. Cserépváralja kőből és fából
felhúzott erődítményét, mely egykor a hegytetőn állt, Eger sikeres
bevétele előtt többször is elfoglalták a törökök, majd el is veszejtették. Eger eleste végül a vár elnéptelenedését, ostrom nélküli török
kézre kerülését vonta maga után. 1687-ben császári csapatok
foglalták vissza, ám a 18. század során fokozatosan lepusztult, köveit
elhordták – a 20. század elején Patkó Károly már csak a romokat
találta ott. Cserépváraljai táj című temperafestményén fent jobb
oldalt beazonosítható a régi Coburg hercegi kastély, kápolna és vele
a várdomb, melyet később báró L’Huillier Ferenc vásárolt meg. A
kastély érdekessége, hogy itt töltötte gyermekkora egy részét
Munkácsy Mihály. A festő négy évesen került ide édesanyjával és
testvéreivel együtt nagybátyjához, Reök Antalhoz, aki az akkori
Coburg herceg gazdatisztjeként szolgált. „Ide fűznek legboldogabb
gyermekkori emlékeim: öreg kastély, a kapu bolthajtásai alatt egész
fegyvertár, régi ágyúk − egyszóval minden, ami a gyermeklélek
kezdődő képzelőerejét foglalkoztatja.” − írta Munkácsy. Ma már
sajnos ennek is csak a düledékei láthatóak. De milyen úton-módon
került is ide Patkó Károly? Milyen utat járt be és milyen művészi
örökség sejlik fel a zöldes-barnás lankák felszínén?
ÖRÖK SZÉPSÉG ÉS „ORTOGONÁLIS MŰVÉSZET”
Patkó Károly Nagybányán kezdte pályafutását, de első igazán
jelentős, 20-as évekbeli alkotásait a magyar Árkádia-festészet
kontextusában érthetjük meg. A Tanácsköztársaság bukása utáni
Magyarország művészi útkeresése Szőnyi Istvánnál és társainál a
kivonulás igényében és egy új, klasszicizáló alkotói irányzatban öltött
testet. Ember és táj idilli kapcsolata, többalakos szimbolikus
kompozíciók jellemezték közel egy évtizedes együttműködésüket.
Patkó Károly különösen Aba-Novák Vilmossal élt termékeny alkotói
szimbiózisban: 1919-ben a német emigrációba kényszerült Berény
Róbert hátrahagyott műtermében dolgoztak együtt, 1920-ban
Bodajkon, 1922-től közösen látogatták Olgyai Viktor grafikai
tanszékét a Képzőművészeti Főiskolán, 1924-ben közös kiállításuk

nyílt (Feszty Masával karöltve), 1925-ben Felsőbányán alkottak
együtt, 1926-ban Zugligeten, 1927-ben Igalon és Törökkoppányon,
majd 1928-ban mindketten elnyerték a római ösztöndíjat. Ennek
megfelelően festészetük is látványos hasonlóságot mutat: a korabeli
kritikák gyakran emlegették őket egymás mellett, egymással
összevetve − mindig Aba-Novák a robosztus, drámai, míg Patkó a
lágy, lírai. A sok együtt töltött időn kívül Patkó külföldi utazásokat is
tett osztrák földön, Párizsban és Olaszországban, így az 1929-es vis�szatérés Rómába már az ismerősség érzésével hatott számára.
Az örök város témabeli és stiláris újdonságokat is hozott művészetébe: az addigi szimbolikus, többalakos kompozíciók mellett
gyakrabban festett tájképeket és hangsúlyos tájképi elemekkel
tarkított „zsánereket”, ahol maguk az emberek is szinte beleoldódnak
az épített formák ívrendszerébe. Kezdeti kubofuturisztikus,
ugyanakkor mindig líraira hangolt formavilágát Patkó sosem hagyta
el teljesen, és Rómában végre kiteljesedett képeinek az a laza formai
ritmusa, mellyel már a 20-as évek végén is kísérletezett (Falurészlet
»Igal«, 1927). Nyugalom, egyensúly, klasszikus ideál felé törekvés −
Elek Artúr ezekben a jelzőkben foglalta össze Patkó törekvéseit.
Emblematikus, felülnézeti perspektívája, mely a római iskola egyik
programképén, A római Magyar Akadémián címűn is felbukkan,
felfedezhető a Cserépváraljai táj kompozíción is az előtérben
ábrázolt fák és házikók formájában. „Művészetének egyik fő erőssége
a kristályos, kiegyensúlyozott képfelépítés. Minden művén
megfigyelhetjük hiba nélküli konstruálását, komponálását. Bár a
képfelület életét tektonikusan rendezi be, nem süllyed le soha a
geometrikus képszerkesztéshez” − írta róla Jajczay János a
Szépművészetben.
A TEMPERAFESTÉSZET FELVIRÁGOZTATÓJA
Patkó másik újítása, mellyel ő kezdett el először kísérletezni az
Árkádia-körben, a temperafestés volt. Temperával való „laborálása”
ráütötte a bélyegét az egész magyar festészet alakulására a 20.
század második negyedében. A festő „irtózott a tubusoktól”, és maga
keverte ki a pigmenteket; technikáját egyébként is a tökéletességre
való törekvés, a precíz gondosság jellemezte. Ez persze óvatosság is
volt a részéről, hiszen ismeretes a per, melyet Kelemen Emil
festőbarátjával egy vegyészeti gyár ellen indítottak 1926-ban,
amikor az lenolaj helyett ricinusolajat adott el nekik, és − közvetve
− tucatnyi, azon a nyáron készített festményük pusztulását okozta.
Mindez Galonyán történt, és a hosszan elhúzódó perben Iványi
Grünwald Béla, Csók István és Zádor István szakvéleményét is kikérte
a bíróság. Patkónak végül képenként 400 pengőt ítéltek meg.
A temperára való áttérés az ő művészetének is jót tett: „egységesebbek, előkelőbbek és világosabbak lettek színharmóniái”. Fokozódott
képeinek színbeli felépítettsége is (ennek hiánya miatt korábban sok
támadás érte), és jellegzetesen nagy, fehérrel kombinált foltfelületei
azonnal felismerhetővé teszik akkori alkotásait, elsősorban tájképeit.
Cserépváraljai táj festményén a zöldek és barnák képezik a mű
egységes alaptónusát, de a fénnyel átitatott sárgák és vörösek is
szerepet kapnak a hegy tövében álló kis falu megjelenítésében. A
házak körvonalai feloldódni látszanak, és megannyi kis mozaik
formájában állnak össze egy nagy tarka színegységgé − még a fehér
alap is felbukkan itt-ott. Színei olyanok, mintha csak üvegprizmán át
vetítené őket vásznára, napfénye „tündérivé” válik. „Tájaiban lírája,
poézissel teli művészete bontakozik ki teljes mértékben”, mindenféle
egyéniséghajhászás és mesterkéltség nélkül − zárta Patkóval
kapcsolatos gondolatait Jajczay.

Cserépváralja látképe
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