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a csábítás fegyvere
Megjelent

A csábítás fegyvere című kötet szerzői 400 oldalon, több mint 620 színes és fekete-fehér kép
segítségével mesélnek a magyar festészet és a divat kapcsolatáról, a 19. és a 20. század változó
nőideáljairól, a magyar származású szépség- és divatikonokról, a leghíresebb divattervezőkről, a
szocialista divat kétszínű világáról, de leginkább azokról a festőkről és fotósokról, akiknek a
pályáján különösen fontos volt saját koruk öltözködési kultúrájának megidézése. A kötet
ötletgazdája, Molnos Péter kitűnő szerzőtársakkal működött együtt. Simonovics Ildikó, Nyáry
Krisztián, Ablonczy Balázs, Turbucz Dávid, Ungváry Krisztián, Kincses Károly, Katona Edit, Czene
Márta és Pozsgainé Szabó Éva munkája révén új szemléletű, a nagyközönség számára is rendkívül
szórakoztató kötet született, amely nem csupán rengeteg izgalmas történettel, de számos, most
először publikált műalkotással is megörvendezteti olvasóit.
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modern magyar festészet - átfogó kötetek

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1892-1919, Budapest, 2003

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1919-1964, Budapest, 2004

MODERN HUNGARIAN
PAINTING 1892-1919,
Budapest, 2003

MODERN HUNGARIAN
PAINTING 1919-1964,
Budapest, 2004

DIE MODERNE IN DER
UNGARISCHEN MALEREI,
1892-1919, Berlin, 2008

DIE MODERNE IN DER
UNGARISCHEN MALEREI,
1919-1964, Berlin, 2008

MAGYAR ZENE ÉS KÉP,
Budapest, 2007

hungarian art and music,
Budapest, 2007

Duray,
Budapest, 2013

Scheiber - A jazz
ritmusában,
Budapest, 2014

XX. századi magyar művészek monográfiái - vállalások, modellezés

Aba-Novák,
Budapest, 2006

Molnos Péter:
Gróf BATTHYÁNY Gyula,
Budapest, 2007

Festők Múzsák szerelmek, szépség és hangulat,
Vass Elemér festészete
Budapest, 2016
Budapest, 2018

Péter Molnos:
count Gyula BATTHYÁNY painter of a lost hungary,
Budapest, 2007

DERKOVITS, Szemben a világgal „Cigányméltósággal”
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BALÁZS JÁNOS,
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CSONTVÁRY,
Legendák fogságában
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Scheiber - painting in the
rhytm of jazz,
Budapest, 2014

Sassy attila, Ópium álmok
Budapest, 2014

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

a csábítás fegyvere,
Budapest, 2018

műgyűjtés - magángyűjtemények

KIESELBACH GYÛJTEMÉNY
HUNGARIAN MODERNISM
Magyar Festészet 1900-1945, 1990-1945
Budapest, 1996
Selection from the Kieselbach
Collection, Budapest, 1996

elveszett örökség,
Budapest, 2017
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lost heritage,
Budapest, 2017

HUNGARIAN MODERNISM
1990-1950
Selection from the Kieselbach
Collection, Budapest, 1999

MAGYAR MÛVÉSZET
1900-1950
Radnai-gyûjtemény,
Budapest, 2005

hungarian art
1900-1950
Radnai Collection,
Budapest, 2005

Szenvedély és tudás,
BEDÔ RUDOLF
MÛGYÛJTEMÉNYE,
Budapest, 2010

műgyűjtők
magyarországon,
Budapest, 2012

A titkos gyűjtemény,
Budapest, 2013

A tőzsdeügynök képei,
Budapest, 2014

Aranykorok romjain,
Budapest, 2015

pokoli aranykor,
Budapest, 2017

romváry ferenc,
A képtárcsináló,
Budapest, 2017
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személyes

BUDAPEST ÁTMENETI EMLÉKKÖNYV WARMING UP, Budapest, 2008
Budapest, 2006

IDÔRÔL IDÔRE 1985,
Budapest, 2008

Bátor tál
Budapest, 2010

kárpátmedence kerámiaművészete

ERDÉLY NÉPI KERÁMIA
MÛVÉSZETE,
Budapest, 2008

HOLICS, TATA ÉS BUDA
KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2009

a habánok KERÁMIAMÛVÉSZETE, az alföld KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2012
Budapest, 2013

a dunántúl, Felföld és
a felső-tisza-vidék népi
KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2013

a xx. századi mgyar történelem négy meghatározó traumája

I. világháború
trianon
1914–18–20

I. Világháború, Trianon
1914–18–20,
Budapest ....
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A MAGYAR FORRADALOM TAMÁS KÖNYVE,
1956 NAPLÓ,
Budapest, 2009
Budapest, 2006

AZ EUFÓRIA ÉVEI, 1988–1990,
Budapest, 2011
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Az aukció anyagát összeállította:

december

H O T E L

Kieselbach Tamás mûvészettörténész

17.

M A R R I O TT

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Kieselbach ÁKOS művészettörténész

Az árverést vezeti: Winkler Nóra

Máthé Ferenc festménybecsüs

A katalógust szerkesztette:

t é l I k é p a u k ci ó

Kieselbach tamás, pap eszter, kieselbach anita

A katalógusban szereplô tanulmányok szerzôi: barki gergely, kolozsváry marianna, Molnos Péter, Rieder gábor,
szabó lilla Phd. mûvészettörténészek

A katalógusban szereplő analógiákat Kieselbach Ákos válogatta

Munkatársak: Szûcs András, varga zsófia, JOÓ MELITTA, mester dóra
Az aukciós anyag előkészítésében, a kiállítás rendezésében részt vettek:
orlik erika, CSALA BENCE, lengyel-bebesi tamás, VÉKONy BALÁZS

Kiadta: Kieselbach Galéria
Koordinátor: kieselbach anita

KIÁLLÍTÁS ⁄ exhibition

ÁRVERÉS / AUCTION

INFORMÁCIÓ / INFORMATION

Kieselbach Galéria

December 17. (hétfő) 18 óra

Kieselbach Galéria, Budapest,

2018. december 6-december 16.

hotel marriott,

V. Szent István krt. 5.

minden nap 10–18 óráig

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

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

Fotó: Darabos György

Fax: +36-1-269-2219

Grafikai tervezés és nyomdai elôkészítés: molnár ferenc, Horváth István

E-mail: gallery@kieselbach.hu

Nyomás és kötés: pauker Nyomda

www.kieselbach.hu
www.facebook.com/kieselbach
Instagram: kieselbachgaleria
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Á R V ERÉS I F E L TÉTE L EK

1. A Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.(1055 Budapest, Szent István krt. 5. ) továbbiakban: Aukciósház – a jelen katalógusban szereplô elôre meghirdetett idôpontban
és helyszínen az árverési tárgyak - továbbiakban árverési tételek – tulajdonosai, vagy
eladásra jogosultjai, - továbbiakban: Árvereztetôk - megbízása alapján árverést rendez és
vezet. Az Aukciósház az árverést az Árvereztetôk megbízásából mint kereskedelmi képviselô
szervezi, rendezi és vezeti.
2. Az Aukciósház katalógust ad ki az aukciós tételekrôl, melyek az
árverés elôtti kiállításon megtekinthetôk. A katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag
azonosításként szolgálnak, így a vevôknek saját maguknak kell – az árverést megelôzôen –
meggyôzôdniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e
a katalógus leírásának. Az Aukciósház árverési katalógusai rendelkezésre állnak a kiállítás
idejére a kiállítás helyszínén, illetve az árverés idejére az árverés helyszínén.
Az Aukciósház fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplô egyes
tételek árverésre bocsátását mellôzze.
3. Árverezni kizárólag – az aukció megkezdése elôtt név, lakcím és telefonszám szerint
regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A vevôk a tárcsa átvételével, mint rámutató magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezônek fogadják el.
4. Az árverés az angol-szász becsáras szisztéma szerint kerül megrendezésre. Az árverés
vezetôje az árverési tételeket a katalógusban megjelölt sorrendben élôszóval röviden
bemutatja és kihirdeti a kikiáltási árat – mely nem lehet magasabb az alsó becsértéknél -,
az árverési vevôk pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat.
Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezetô a licitlépcsônek
megfelelôen emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem
jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevô szerzi meg, aki a
legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV.
Tv.-ben biztosított elôvásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár
alatt nem vásárolhatók meg.
5. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik
személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így
megkárosítson.
6. Az elsô vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó
árajánlat szerint növelt összegû árajánlatot jelenti.
7. Ha a vevô személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az
aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni. A vevôk azonban az árverés végén az el nem
kelt tételek újraárverezését kérhetik.
8. A vevô az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul
megfizette és az árverési tételt az Aukciósháztól átvette.
9. A vételár összege a leütési ár, és a közvetítôi díj együttes összegébôl tevôdik össze.
10. A vevô választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20 százalékát,
mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben vagy bankkártyával.
Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen
átvehetô.
11. Az Aukciósház biztosítja annak lehetôségét, hogy az árverési vevô a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés idôpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki az Aukciósház
székhelyén, a 1055 Budapest Szent István krt. 5. sz. alatt. Ez esetben az árverési vevô
a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstôl számított 7 napon belül kiegyenlítette a
teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege - határidôben történô teljesítés eseténbeleszámít.
12. Amennyiben a megadott határidôig a vevô a tárgy átvételére nem
jelentkezik, úgy az Aukciósház fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési
vevô ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.
13. A vevô közvetítôi díjat tartozik fizetni, melynek összege alapesetben a leütési ár
20 százaléka, mely tartalmazza a közvetítôi díjat is.
14. A vevô a vételár kiegyenlítését követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház
nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követô 20. naptól a
vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevô az árverést
követôen 6 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az Aukciósház - felszólítás
után - szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevô
javára letétként ôrzi.
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15. Az árverési katalógusban „VÉDETT”, vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplô tárgyakat
Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/.
A „VÉDETT” jelzésû tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonos változás pedig bejelentési
kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./
Amennyiben a tárgyat az árverési vevô exportálni szeretné, akkor az Aukciósház a kiviteli
engedély költségét - exportköltség - továbbszámlázza az árverési vevôre.
Árverési vevô a kiviteli engedély elkészültét követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére.
A kulturális javak külföldre vitelérôl a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik.
A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetôk ki az
országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés elôtt elôre jelezzék.
16. Amennyiben az árverési vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az
általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház - a megbízásnak megfelelôen –
teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el.
Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelôzôen 24 órával
eljuttatni, vagy 00-36-1-269-2219 faxszámra elküldeni szíveskedjenek.
17. A vételi megbízás elfogadásához 20 % elôleg befizetése szükséges, amely sikertelen
licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az elôleg teljes összegét foglalónak
kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevô vevôre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegû megbízást ad,
vagy az árverési vevôk magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevô
árverési vevô az árverés után az elôleget minden levonás nélkül visszakapja.
Lehetôség van telefon keresztüli árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges.
Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhetô,
a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendô. Az esetlegesen felmerülô
telekommunikációs problémákért felelôsséget nem vállalunk.
Azonos összegû vételi megbízások esetén a korábban érkezô vételi megbízást részesítjük
elônyben.
18. Amennyiben az árverési vevô a foglaló vagy a vételár összegét banki utalásal egyenlíti
ki, az a S.W.I.F.T.: UBRTHUHB Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett
(1054 Budapest Akadémia u. 6.) 12001008-00214850-00100003 sz. / IBAN
HU05120010080021485000100003/ bankszámlára utalandó. Az esetleges
árfolyamkülönbségekbôl adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén
a vételár összegét forintban megadni.
19. A vételár az árverési vevôk nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért
az Aukciósház nem tartozik felelôsséggel, és nem kötelezhetô arra, hogy az árverési tételt
ugyanazon áron egy késôbbi árverésre bocsássa.
20. Abban az esetben, ha az árvereztetô és a nyertes ajánlattevô azonos személy,
adás-vételi szerzôdés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevô azonban köteles az
elôbbiekben meghatározott közvetítôi díjat az Aukciósháznak megfizetni.
21. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt
abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
22. Az Aukciósház valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.
A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis –
bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban,
a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült elsô kételyétôl
számított 3 hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított 5 éven belül
felszólamlással élhet.
23. Az Aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerzôdés megkötésétôl számított 5 éven
belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítôi díj
összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértô hitelt
érdemlôen megállapítja, hogy nem eredeti.
24. A katalógusban jelzett euro árak kizárólag információs céllal szerepelnek
a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján
érvényes valutaárfolyam.
25. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik
magukat a Fôvárosi Bíróság illetékességének.

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.
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1 magyar festő 1910 körül

2 Czene Béla (1911-1999)

A kék kalap
The Blue Hat

Kék szemű lány (Róma, Piazza del Popolo), 1983
Blue-Eyed Girl (Rome, Piazza del Popolo), 1983

50x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

75x80 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Czene Béla 1983

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 931 - 1 552 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 726 EUR	

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Képcsarnok, Ferenczy terem, 1984.
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3 Kmetty János (1889-1975)

4 Pólya Iván (1889-1939)

Műtermi csendélet (Szentendre), 1930-as évek
Studio Still-Life (Szentendre), 1930s

Art deco csendélet, 1930 körül
Art Deco Still-Life, c. 1930

37x53 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

66x57 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya Iván
Hátoldalon | Reverse: Nyugágyban olvasó nő

n

n

Kikiáltási ár: 320 00 Ft / 994 EUR	
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 087 - 2 019 EUR	

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 018 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 726 - 6 211 EUR	
Jelen képünk hátoldala
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5 Szőnyi István (1894-1960)

6 Mednyánszky László (1852-1919)

Tükröződő felhők a zebegényi Dunakanyarban
Mirroring Clouds in the Danube Bend at Zebegény

Kalapos fiú
Boy with Hat

21x34 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.

27x18 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 496 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 242 EUR	

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 372 EUR	
Becsérték: 200 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 180 EUR	

n
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7 Háry Gyula (1864-1946)

8 Lakatos Artúr (1880-1968)

A Budai Vár a Tabánból, 1910
The Buda Castle from the Tabán, 1910

Budapest látképe a Gellérthegyről, 1941
View of Budapest from the Gellért Hill, 1941

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bpest 1910 Háry Gy.

53,5x71,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lakatos Artúr 1941

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 863 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 3 727 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 056 EUR	
Becsérték: 450 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 398 - 2 795 EUR

n
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9 Ismeretlen magyar festő, 1925 körül

10 Nagy Oszkár (1883-1965)

Folyópart híddal
Town by the River with Bridge

Nagybányai utca
Street in Nagybánya

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

45x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagy Oszkár

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 931 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 484 EUR	

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 037 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 968 - 8 074 EUR	

n
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11 Guzsik Ödön (1902-1954)

12 Paál Albert (1895-1968)

Kilátás a Dunára (Téli hangulat a Rózsadombon), 1930-as évek
View to the Danube (Winter Mood in Rózsadomb), 1930s

Behavazott udvar, 1924
Snowy Courtyard, 1924

50x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Guzsik

73x95 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Paál A 924

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 372 EUR	
Becsérték: 150 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 465 - 931 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 018 - 2 795 EUR	

n
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13 Jaschik Álmos (1885-1950)
n

A csók, 1910 körül
(Orgonavirágok)
The Kiss, c. 1910
(Lilacs)
24x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jaschik
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Orgonavirágok
Tempera 200 korona
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 9 316 - 18 633 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kieselbach Gyűjtemény. Magyar Festészet 1900-1945.
Szerk.: Szabadi Judit. Budapest, 1996. 111.
- Modern magyar festészet 1892-1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 321.
- Jaschik Álmos. A művész és pedagógus.
Szerk.: Prékopa Ágnes. Budapest, 2002. 120.
„Jaschik Álmos hosszú külföldi utazgatások után Budapesten 1910-ben állított ki először. Aprólékos díszítményességű, síkba transzponált kompozíció teljes természetességgel simulnak bele a Budapesten virágzó szecessziós grafika áramlatába. Az ornamentikának oly nagy hangsúlyt adó, minuciózus lapjai, amelyeken a minták szőnyegszerűen szövődtek egymásba, éppoly eredeti leleménynek számítottak, mint az a kecsesség és elegancia, amely a japán fametszetekből is táplálkozó, légies kompozícióit
áthatotta.”
/Szabadi Judit: Kieselbach Gyűjtemény, Magyar Festészet 1900-1945. Budapest, 1996. 110 o./
„Ezt a szerelmi jelenetet, melynek szereplői és pompás toalettet viselő elegáns hölgy és egy mezítlen, szárnyas férfiú, Jaschik – meglehetősen szokatlanul – ovális formába
komponálta bele. A díszítmény úgy elburjánzik az ovális formán túl is folytatódó téglalappá szerkesztett művön, hogy első pillantásra az emberi alakokat is felszippantja.
Csak lassan fedezzük föl, hogy a képen egy részben meseszerűen, részben allegorikusan megfogalmazott szerelmi légyott zajlik: a csupa kis mustrából álló dáma ölelkezik
itt egy égővörös fantommal, mely akár maga az ördög is lehetne. A lehelletszerű ornamentika csipkehálójában ez az éteri csók tökéletes összhangban van a szecesszió
artisztikus élet és művészfelfogásával.”
/Szabadi Judit: Kieselbach Gyűjtemény, Magyar Festészet 1900-1945. Budapest, 1996. 110 o./

Nagy Sándor: A rózsa és a lepke, 1901 körül
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14 Scheiber Hugó (1873-1950)

15 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)

Kalapos fiú, 1910-es évek vége
Boy with Hat, end of the 1910s

Expresszív arcok, 1922
Expressive Faces, 1922

44x38 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Scheiber H.

50x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: W Perlrott Csaba 1922

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 055 EUR	
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 3 105 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 105 EUR	

n
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16 Tornai Gyula (1861-1928)

17 Strobl Alajos (1856-1926)

Utazás (Kalapos önarckép), 1907
Journey (Self-Portrait with Hat), 1907

Munkácsy Mihály mellszobra
Bust of Mihály Munkácsy

46x38 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tornai Gy. 1907 12/X

m: 36 cm
Bronz | Bronze
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 726 EUR	

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 366 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 105 EUR	

n

n

Szerepelt a BÁV 66. aukcióján, 1985. május
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18 Böhm Pál (nagyvárad 1839-1905 münchen)

19 Körösfői Kriesch Aladár (1863-1920)

Fehér rózsák, 1885
White Roses, 1885

Virágoskert, 1918
Flower Garden, 1918

24x30 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Böhm Pál 1885

38x28 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: 918 KA

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 490 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR	

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 552 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 105 EUR	

n
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20 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Kalapos lány zöld masnival (Zorka), 1910-es évek második fele
Girl in a Hat with Green Bow (Zorka), second half of 1910s
52x42 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Zorka
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 13 975 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 24 844 - 37 267 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Szerk.:
Bernáth Mária – Nagy Ildikó, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1998.
- Festők, múzsák, szerelmek. Szerk.: Molnos Péter,
Kieselbach Galéria, Budapest, 2016

Rippl-Rónai József, 1918 körül. Rónai Dénes
felvétele. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum

Bányai Zorka fényképe az 1910-es évek második
feléből, magántulajdon
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A Rippl-Rónai József-életmű kései korszakának legizgalmasabb pasztellportréi rendszerint időskori múzsáját,
Bányai Elzát, azaz Zorkát ábrázolják. A most vizsgált,
külföldről hazaérkezett festményen szereplő Zorka kitekint
a képből: fekete szemét igézően a nőzőébe fúrja.
Szénfekete kalapja alatt szinte világít halovány arca, az
élénk rúzs is magára vonja a tekintetet, vöröse ellenpontozza a zöld szalag rajzos foltját, amit külön kiemel a
krétagomolygással élővé tett blúz kemény fehérsége.
Elsőként Szász Zoltán emelte ki az idős és ünnepelt
Rippl-Rónai 1920-ban rendezett, Ernst Múzeumbeli
kiállításán a Zorka-képmások jelentőségét: „Úgy érezzük,
hogy az elénk tűnő modellek közt van egy, aki embernek is
érdekes. A Zorka-képek eredetije egy finom, gyermek- és
virágszerű nőcske, a franciásnak nevezett, de minden
földön megtermő képviselője az álomszerű s épp ezért
annyira érzéki hatású nőiességnek. Zorka csupa
halványság és csupa vonal, van benne valami anyagtalan,
átszellemült: nem csoda, ha Rippl mester kedvence.”

Rippl-Rónai időskori szerelmének, Bányai Elzikének, azaz
Zorkának (Rippl- Rónai hadifestőként megjárta 1917-ben
a szerb frontot, és ott tetszett meg neki a Zorka név)
megjelenése megosztotta a kortársakat. Az ünnepelt festő
nevelt lánya, Anella nem múló ellenszenvvel viseltetett
iránta, miközben sokak megértették, hogy az életélvezetre
fogékony idős festő fejét miért csavarta el a helyi zsidó
hitközség kántorának pincérnőként dolgozó fiatal leánya.
Ahogy a Nyugat köréhez tartozó írónő, Bohuniczky Szefi
visszaemlékezéseiben megírta, a korpulens öregúr mellett
olyan volt a selyembe burkolt törékeny Zorka, mint a nagy
tüskebokorba akadt cipruság. A most vizsgált pasztellkép
az olyan Zorka-portrékkal árul el szoros rokonságot, mint
a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban őrzött, fejét
megbiccentő Fekete kesztyűs nő (1920 körül, ltsz.: 76.2.2).

Rippl-Rónai József: Didergő lány kék gyűrűvel, 1916,
magántulajdon
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21 Dömötör Gizella (1894-1984)

22 Scheiber Hugó (1873-1950)

Zazar-parti fák Nagybányán, 1924
The Brook Zazar in Nagybánya with Trees, 1924

Budai dombok között (A séta)
Walk at the Buda Hills

28x31 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M. Dömötör G. 1924 V. hó

50x70 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR	
Becsérték: 450 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 397 - 1 863 EUR	

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 10 869 EUR	

n

58

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

59

23 Biai-Föglein István (1905-1974)

24 Márffy Ödön (1878-1959)

Virágok vázában (Tulipánok)
Flowers in Vase (Tulips)

Tavaszi csokor
Bunch of Spring Flowers

50x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Biai

59x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Márffy Ödön

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 869 EUR	
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 931 - 1 242 EUR	

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 695 EUR	

n
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25 Mednyánszky László (1852 - 1919)
n

Téli erdő különleges fényekkel
Special Lights in the Winter Forest
52x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 7 763 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 - 21 739 EUR	

Mednyánszky László: Téli folyópart esti fényekkel, magántulajdon

Mednyánszky László: Hóolvadás, 1896-99
Dobó István Vármúzeum, Eger
62
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Aki most kezdi el felvidéki magyar képzőművészek képeit
gyűjteni, vagy tervezi azok közelebbi megismerését,
komoly kalandra vállalkozik. Felfedező utakat téve 20.
századi művészetünk ezen területén, igazi meglepetések is
érhetik.
A 20. század folyamán képzőművészetünk „rejtett
kincseként” – és egyben a szlovák művészettörténet
részeként – kialakult egy felismerhetően más, jellegzetes
stílus, íz, témavilág – ami a tőlünk északra, Szlovákiában
élő festőket, grafikusokat, szobrászokat és dizárjnereket
jellemzi. Ebben a magyarországi kulturális élettől elzártan
kialakult fejlődésvonalban mérföldkövekként jelölhetők ki
a pozsonyi Művészeti Egylet, a Kunstverein, a besztercebányai művészeket összefogó Szlovenszkói Képzőművészek
Egyesülete, a komáromi Jókai Társaság és a kassai Kazinczy
Társaság.
Komáromban Harmos Károly szecessziós, szimbolista, és a
szürrealizmus határán mozgó világa, a magániskolájából
kikerült tanítványok (Basilides Barna, Basilides Sándor,
Csicsátka Ottokár, Luzsica Lajos, Nagy Antal, Ráfael Viktor,

Rauscher György, Pleidel János, Staudt-Csengeli Mihály,
Szóbel Géza, Zmeták Ernő, stb.) életműve gazdagította
művészetünket.
Az ország keleti végén fekvő Kassa szülötteinek (Aranyossy
Ákos, Halász-Hradil Elemér, Kővári-Kacsmarik Szilárd,
Kieselbach Géza, Csordák Lajos, Bauer Szilárd, Jaszusch
Antal, Jakoby Gyula és mások) köszönhető a sok új
felfedezést kínáló festészet.
Majd a város két világháború közötti korszakának, az ún.
kassai modernek sokfelől érkező alkotóinak összetett és
sokszínű világa jelzi az egymás mellett élő sokféle
stílusirányzatot (Frantíšek Foltýn, Bortnyik Sándor, Krón
Jenő, Schiller Géza, Perlrott Csaba Vilmos, Oravec Imre,
Erdélyi Béla, Fabini József, Reichental Ferenc, valamint a
Kelet-szlovákiai Múzeumban rendezett tárlatok művészei).
A grafikusi munkásságról is jól ismert tájképfestő,
Csordák Lajos most látható hangulatos, a naplemente
színeit visszaadó üde festménye jól tükrözi a művész
bravúros festészeti tudását. Halász-Hradil Elemér
kisvárosi piactér témájú képe a szolnoki festészet körébe
tartozó alkotás, míg a lírai eszközökkel megfestett, inkább
tipikusan Técső-környéki, mint alacsony-tátrai, világoskékre festett házfalú, belső parasztudvarba betekintést
engedő festmény a Hollósy hagyományokat tükrözi.
A kassai idősebb művészgeneráció meghatározó tagjai
közt (Kieselbach Géza, Csordák Lajos, Halász-Hradil
Elemér) kiemelkedő, meghatározó szerepe volt KőváriKacsmarik Szilárd művészetének, akiről a későbbiekben
részletesebben is olvashatnak.
Kieselbach Géza jelen aukción szereplő festménye, a
Csikósok szintén meglepetéssel szolgál. Bauer Szilárd
portréja pontosan utal azokra a közép-európai művészetünket átitató hatásokra, amelynek egyik jelentős példája
ez az arckép. Bauer egyéni kubista látásmódja, stílusa
felfogása nyomán felidéződnek –, vagy akár mondjuk,
asszociálunk –, Aba Novák Vilmos, Szobotka Imre, Perlrott
Csaba Vilmos és mások kubista, expresszív kubista
töredezettséggel festett kompozícióira.
Jaszusch Antal nagyméretű, szürrealista, szimbolista
képei egyedülállóak a közép-európai, de az egyetemes
képzőművészetben is; ő jelen válogatásban egy őszi
erdőrészlettel szerepel.
Weyde-Leweke Gizella Dr. az egyik legismeretlenebb
művészünk a szlovák művészettörténet tekintetében is.
Az aukción látható szimbolikus jelentésű, expresszív, a
modern Évát és gyermekét tartó, anyát ábrázoló grafikai

alkotása joggal kíváncsivá teszi, és további munkáinak
megismerésére sarkallja a nézőt.
Schiller Géza ülő férfit ábrázoló, dedikálással, 1920-as
dátummal, aláírással pontosított festményének keletkezési
körülményeiről a Košická moderna - Kassai Modernek
katalógusban foglalkozik Ernyey Gyula, a tanulmány
szerzője.
Kontuly Béla 1928-1930 között a római akadémia
ösztöndíjasa volt, és feltehetően ebben az időszakban
készült munkája látható most az aukciós kiállításon. Az
itáliai reneszánsz portréfestészet mintájára festett arckép
visszafogottan, szándékolt naiv tisztasággal mutatja be az
ábrázolt személyt.
A hamarosan kalapács alá kerülő Jakoby Gyula festmény
a művész korai festészetének egyik nagyszerű alkotása,
melyről szintén olvashatnak részletesebben a következő
oldalakon. A festő 1929-ben, budapesti tanulmányai
„befejezéssel felérő” megszakítása után eredetileg
Halász-Hradillal, Jaszusch Antallal, és Kieselbach Gézával
állított volna ki Kassán, ám egy baleset következtében
végül önálló tárlaton mutatta be 43 újonnan készült
olajképét. A katalógusban szereplő címek alapján nem
zárható ki, hogy a „Nagypéntek”, vagy a „Körmenet”
festmények valamelyikével a jelen aukción látható kép
azonos.
Skuteczky Döme aukción szereplő, expresszíven
megfestett munkája, művészetének oldottabb oldalát
mutatja be.
Végül, de nem utolsó sorban Harmos Károly szemet
gyönyörködtető, lehelet finom, vékony vonalakkal rajzolt
műveinek egyik gyöngyszeme a kiállításon látható grafika,
feltehetően Madách Imre Az ember tragédiájához, a
dráma utolsó jelenetéhez készült alkotása.
A jelen aukción szereplő felvidéki, szlovákiai magyar
alkotók műtárgyegyüttese az itthon még felfedezésre váró
művészet komoly szeletét jelenti. Fentiek ismeretében
megállapíthatjuk, hogy aki most kezdi el a még talán
ismeretlen nevű képzőművészek gyűjtését, „hosszútávon”
is ahhoz hasonló szellemi, intellektuális, és az értékek
gyűjtéséhez kapcsolódó nagyszerű élményben részesül,
mint amit a kilencvenes évek hajnalán, a nagybányai és az
erdélyi képzőművészet felfedezése jelentett. De a
Szlovákiában élő gyűjtők számára szintén egy rendkívül
sokrétű, válogatott festmény és grafikai kollekciót kínál a
Kieselbach Galéria.
Szabó Lilla, PhD

Kiállítási plakát, Vychodoslovenské Múzeum, Kassa, 1929

Válogatás az irodalomból:
Brogyányi Kálmán: Festőművészet Szlovenszkón. Kassa, 1931, Kazinczy Könyvtár sorozat
Ján Ábelovský: Július Jakoby 1903–1985. Vyd. Popelka, Bratislava, 1994.
Ján Ábelovský, Katarína Bajcurová: Výtvarná Moderna Slovenka – maliarstvo a sochárstvo
1890-1949, Vydavateľstvo Peter Popelka, Vydavateľstvo Slovart, Bratislava, 1997.
Külön világban és külön időben. A huszadik századi magyar képzőművészet Magyarország
határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága,
Budapest, 2001.
Východoslovenská galéria Košice 1985. Súbor dokumentov k požiaru vo Východoslovenkej
galérii. Východoslovenská galéria, Košice, 2005.
Kubička Kucsera Klára: A Szlovenszkói Képzőművészek Egyesülete – SZKE. Jednota
výtvarných umelcov Slovenska – J.V.U.S. Madách-Posonium, 2009.
Kassai modernek. Szentendre, Művészetmalom, 2009. Kiállítás kurátora és katalógus: Szabó
Lilla
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Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet 1918-1945. Méry Ratio Kiadó, 2011.
Lena Lesková, Zsófia Kiss-Szemán (eds): Košická moderna: Umenie Košic v dvadsiatych
rokoch 20. storocia / Košice Modernism: Košice Art in the Nineteen-Twenties.Košice.
Vychodoslovenská galéria, 2013.
Ernyey Gyula: Gejza Schiller (1894-1928). In:Lena Lešková, Zsófia Kiss-Szemán (eds):
Košická moderna: Umenie Košic v dvadsiatych rokoch 20. storocia / Košice Modernism:
Košice Art in the Nineteen-Twenties.Košice. Vychodoslovenská galéria, 2013. (ISBN:978-8085745-65-8) pp.170-176.
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26 Skuteczky Döme - Dominik Skutecký
(Kisgajár 1850 - 1921 Besztercebánya)
n

Folyóparti táj (Tűz)
Landscape by the River (Fire)
36x47,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Skuteczky Döme
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 13 975 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 17 081 - 23 292 EUR	

A szélfútta, kormos szürke füst vastag felhőoszlopként üli
meg a világoskék égboltot a széles síkság felett. Az
előtérben folyó kanyarog, előtte sötét árnyékokkal
megfestett fás part, felette a füst okozója: a lángban álló,
négyszintes kockaépület, illetve a mellette elterülő, szintén
a tűz martalékává váló zöldellő mező. Mind a szokatlan
témaválasztás, mind a könnyed, vázlatos,
impresszionisztikus előadásmód magyarázatot érdemel, a
festő ugyanis a magyar, szlovák és olasz művészettörténeti
kutatásban is rendre felbukkanó 19. századi művész:
Skutetczky Döme.
Skuteczky Döme árva fiúból lett európai hírű festőművész,
aki a bécsi, a müncheni, de kiváltképp a velencei
akadémián képezte magát az 1860–70-es években.
Birtokában volt a kor klasszikus, akadémikus festészeti
tudományának, valamint magas szinten űzte a portrékészítést is – Bécsben ebből tartotta el magát, ha össze
kellett kuporgatni némi pénzt az itáliai tanulmányaihoz.
Magas kultúrájú, klasszikusokon edzett, kifinomult
ecsetkezelésének könnyedebb, impasto erényei is
megfigyelhetőek a lángoló épületet ábrázoló képünkön.
A téma se klasszikus, se életképi előképpel nem rendelkezik, így valószínűleg egy személyes emlék feldolgozásának
tekinthetjük. A helyszín talán a Pó-síkság, hiszen

Skuteczky évtizedeket töltött el Velencében, a Pó folyó
deltájánál. A lángban álló épület mint egy ívelt ablaksoros
„pusztai Colosseum” magasodik a szintén égő, zöldellő
mező fölé: ugyanúgy lehet vidéki villa (palazzo), mint egy
magtár.
Az észak-itáliai festészettől nem volt idegen a fényekre és
folthatásokra épülő, széles horizontot követő tájkép a 19.
század harmadik harmadában. Az 1860-as években
bontottak vitorlát az impresszionizmus olasz előfutárai, a
firenzei „foltfestők” (macchiaioli), akiknek impasto
ecsetkezelése megtermékenyítően hatott a klasszikus
alapokon álló Skuteczkyre is. A foltfestők a „valóságban
meglévő hatások” elérése végett nem a rajzra, hanem a
festéktömegek közötti éles színkontrasztokra támaszkodtak. Keresték a visszafogott, nem képeslapra való tájakat,
üres tengerpartokat, magányos síkokat, országutakat és
vidéki épülettömböket, hogy még tisztább formában
tudják kibontakoztatni foltszerű ecsetkezelésüket.
Skuteczky a formakísérletekre kihegyezett szenvtelen tájak
helyett jobban szerette a látványos, drámai pillanatokat.
Saját „foltfestői” képéhez sem egy néma pusztát
választott, hanem a lángoló, hatalmas épülettömb
tragikus megsemmisülését – ami ugyanakkor lehetőséget
adott a számára, hogy legkedvesebb témáját, a tűz vöröslő
fénymágiáját is megjelenítse.

Skuteczky Döme: A munka befejezése előtt, 1913. Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony
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27 Krón Jenő - Eugen Krón
(Szobránc 1882 - 1974 Budapest)

28 Schiller Géza - Gejza Schiller
(Budapest 1895 - 1928 Budapest)

Aranykor, 1923
Golden Age, 1923

Férfi szobában (A kék nyakkendő), 1920
Man in the Room (The Blue Tie), 1920

51,5x39,5 cm
Litográfia, papír | Lithography on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Krón Jenő 1923

39,5x29 cm
Tempera, karton | Tempera on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jancsikámnak szeretettel
K.920 VII. 7. Sch. Géza

n

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 242 EUR	
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Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 317 EUR	
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29 Jakoby Gyula - Július Jakoby
(Kassa 1903 - 1985 Kassa)
n

Körmenet, 1930
Procession, 1930
80x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jakoby Gy 30
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 37 267 EUR	
Becsérték: 20 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 62 111 - 86 956 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor dr. Vécsey Zoltán (Kassa) családjának

tulajdonában

Jacoby Gyula műtermében
IRODALOM | bibliography
- Szabó Lilla: Kassai modernek. A két világháború közötti
képzőművészet Kassán. MűvészetMalom,
Szentendre, 2009.
- Kosice modernism. Kosice Art in the Nineteen-Twenties.
Szerk.: Lena Leskova, Vychodoslovenska Galeria,
Kassa, 2013.
- Hushegyi Gábor: Száz év művészeti magány. Gondolatok
Jakoby Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából.
In.: Kalligram, 2003/3.
- Kilencven éve született Jakoby Gyula. Válogatta és
fordította: Hushegyi Gábor és H. Rudas Dóra.
In.: Kalligram, 1993/3.
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Egy kassai modern
Az elmúlt évtized szlovákiai kiállításaiból vált egyértelművé, hogy a két világháború közötti Kassán különleges
művészeti teljesítmények születtek. A frissen alapult
csehszlovák állam keleti nagyvárosában, a sok nemzetiségű Kassán különböző származású modern művészek
gyűltek össze, a cseh Frantisek Foltyntól kezdve a magyar
Bortnyik Sándorig. A „kassai moderneknek” nevezett
betelepülő képzőművészek egy rövid évtized után
elhagyták a várost, de az ott maradt helyi alkotókra
gyakorolt hatásuk örökre megváltoztatta a város
művészeti életét. Ebből a modern szellemiségű miliőből
sarjadt ki Jakoby Gyula jellegzetes festészete, amely a
posztexpresszionizmus egyéni hangú, groteszk kelet-európaisággal átitatott variánsa. Brueghelt és Chagallt idéző
derűs szeretettel dolgozta fel az őt körbevevő világot, a
kocsmától a templomi körmenetig.
Kassai remete
Jakoby Gyula az 1920-as évek során – a kassai modernizmus nagy évtizedében – művészeti tanulmányait végezte.
Előbb Podolini-Volkmann Artúr budapesti magániskolájában képezte magát, majd a kassai modernek egyik
legnagyobb egyéniségének, Krón Jenőnek nagy hatású
rajziskolájában tanult. Bár pár évet eltöltött a pesti
Képzőművészeti Főiskolán, majd diploma nélkül költözött
vissza Kassára. Magyar művészként nehéz évek vártak rá
szülővárosában, ahogy Hushegyi Gábor, a Jakobyról szóló
legalaposabb magyar nyelvű tanulmány szerzője írta róla:

„Az ígéretes pályakezdést a háború, majd a jogfosztottság
évei és szocializmus évtizedei követték. Mivel a modern
művészet felfelé szálló ága Kassán az 1920-as évek
végével befejeződött, állítható, hogy nem csak nemzetiségi, hanem művészi szempontból is magányosnak érezhette
magát az 1930-as években, ezt az érzést nem javították a
következő évtizedek sem, sőt különutas művészete halála
után is a magányos szoliter pozíciójába sodorja mind
személyét, mind életművét.” Jakobyt mind a mai napig
„kassai remetének” hívja a szlovák művészettörténet, de
jelenleg – mint a „szlovák Chagall” – ő az egyik legtöbbre
tartott, a műkereskedelemben is sokat szereplő alkotója a
20. századnak.
Kassa siratása
A most vizsgált festmény első tulajdonosa Dr. Vécsey
Zoltán író és tanár volt, aki 1933-ban magával vitte a
képet Magyarországra. A kiugrott premontrei szerzetesből
újságíróvá vált Vécsey nem magától költözött az
anyaországba, hanem a csehszlovák hatóságok utasították
ki, miután elkobozták és bezúzatták az 1931-es A síró
város című háromkötetes regényét. A régi Kassát sirató
könyv sokáig tiltólistán szerepelt Csehszlovákiában. A kép
korábbi tulajdonosának sorsa nem érdektelen a művész
életének ismeretében, hiszen Jakobyt is megpróbálta
beolvasztani a nemzeti művészettörténet-írásába a helyi
kutatás, miközben a festő nagy vágya az volt, hogy az
anyaországban lehessen egyéni kiállítása. Erre halála
évében adódott lehetősége, de széleskörű magyarországi
ismertségre csak a kassai modernek hazai felfedezése
során tett szert az elmúlt évtizedben.

Jacoby Gyula: Körmenet, 1930, magántulajdon

Jacoby Gyula: Kassai piacon, 1940 körül, magántulajdon
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30 Sovánka Károly - Karol Šovánka
(Zayugróc 1883 - 1961 Östringen)

31 Halász-Hradil Elemér – Elemír Halász-Hradil
(Miskolc 1873 – 1948 Kassa)

Fajdkakasok a Tátrában
Moorcocks in the High Tatra

Heti vásár a kisváros főterén, 1910
In Market Place, 1910

47x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: K. Sovánka

31,5x39,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Halász Hradil Elemér 910

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 639 EUR	
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 115 - 4 673 EUR	

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR	
Becsérték: 3 400 000 – 4 600 000 Ft
Estimated price: 10 559 – 14 285 EUR	

n
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32 Jaszusch Antal - Anton Jaszusch
(Kassa 1882 - 1965 Kassa)

33 Csordák Lajos - ludovít cordák
(Kassa 1864 - 1937 Kassa)

Napsütéses út az őszi erdőben
Sunlit Road in the Autumn Forest

Virágos mező a folyóparton, 1910
Flowered Meadow by the River, 1910

100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Jaszusch

77x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Csordák 910

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 075 EUR	
Becsérték: 3 500 000 – 5 500 000 Ft
Estimated price: 10 870 – 17 081 EUR

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 490 EUR	
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 173 – 3 105 EUR	

n

n

Obchod Kartún: Mal’ba 19. a 20. storocia na
vychodnom Slovensku könyv borítóján
Csordák Lajos festménye.
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34 Kővári-kacsmarik Szilárd - Konštantín Kővári-Kacmarik
(Kassa 1882 - 1916 Kassa)
n

Kisvárosi utca
Little Town Street
45x51,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR	
Becsérték: 4 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 – 21 739 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Ernyey Gyula művészettörténész gyűjteményéből

Kővári-Kacsmarik Szilárd: Kálvária, 1912
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Kővári-Kacsmarik Szilárd: Folyópart csónakokkal, 1910-es évek,
szlovákiai magántulajdon

A festmény Ernyey Gyula művészettörténész gyűjteményéből kerül árverésre.
Az aukción első alkalommal bemutatott felvidéki magyar
képzőművészeti együttes jelentős darabja KőváriKacsmarik Szilárd kisvárosi utcát megörökítő festménye,
mely egyike a festő művészete csúcsán, 1909-1913 között
festett alkotásainak. A képen látható stílusjegyek alapján a
mű keletkezésének ideje ezen az időszakon belül is
pontosítható, feltehetően 1909-1910-ben készült.
A nyár délutáni fényeiben nyugodt, bensőséges
hangulatot árasztó kisvárosi utcaképet többször is
megfestette Kővári. Kiapadhatatlan forrást jelentett
számára ez a szolnoki művésztelep festészetéből ismert
téma.
A festmény előterében látható két vékony, sötétbarna
fatörzs, és a képbe felülről belógó nedv-zöld lombok
egyszerre keretezik az utcaképet és biztosítják a
perspektíva érzékeltetését. Az út túloldalán álló alacsony
kis házak sora – éppen a két fa által – nem lezárja a képet,
hanem ellenkezőleg, kitágítják a kompozíciót. Ugyanakkor
a házak fölött mélyen benyúló kék éggel meghitt
atmoszférát nyújt a műnek. Ezt a bensőséges képalkotást
fokozzák az okkersárga színnel megfestett utcán foltszerűen szétterülő halványlila árnyékok. A fatörzsek körüli zöld

A Slovenké výtvarné umenie borítója
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Kővári-Kacsmarik Szilárd: Falurészlet, 1910-es évek,
szlovákiai magántulajdon

gyep tovább hangsúlyozza azt a hármas színharmóniát,
ami Kővári festészetére a szolnoki időszaka után egyre
jellemzőbb lesz. Az okkersárgák, a világoskék és a zöld
színek egymás mellett, foltszerűen felrakott árnyalatai, a
háttérben egy-egy ecsetvonással odavetett, fehér, okker,
zöld falú, téglavörös tetejű házak egyszerű megfestése
Fényes Adolf művészetét is idézi.
Kővári párizsi tanulmányútja után született képein, azok
határozott, rövid ecsetvonásokkal felrakott színeinek
festésmódjában Rippl-Rónai József hatása ismerhető fel.
A kassai festő másik jellegzetes egyéni stílusa és technikája
– a szénrajzra emlékeztető a „porosított” pasztellel való
festés – szintén Rippl művészetével rokonítható.
A vizsgált festmény keletkezési idejének szűkebb
meghatározását az 1909-1913 között készült művek
analógiái is segítették (Az utcán – Na ulici, 1908,
Kelet-Szlovákiai Galéria, Kassa; Város - Mesto, 1910, o.v.,
72x72 cm, V-Invest Holding a.s. Bratislava; A templomnál
– Pri kostole, 1912, o.v., 40x60 cm, Galéria Juliusa
Jakobyho, Kosice; Falusi udvar – Dedinsky dvor, 1910k.,
o.v., SNG, Bratislava. Reprodukálva: Ján Abelovský,
Katarína Bajcurová, Výtvarná Moderna Slovenka –
maliarstvo a sochárstvo 1890-1949, Vydavatel’stvo Peter
Popelka, Vydavatel’stvo Slovart, Bratislava, 1997).

Kővári-Kacsmarik Szilárd: Város - Mesto

Kővári 1907-ben, egy évvel budapesti Képzőművészeti
Főiskola befejezése után érkezett Szolnokra, állami
ösztöndíj segítségével. Tanulmányai alatt Ferenczy Károly
festészete volt rá nagy hatással, mint azt a Nyári
napsütésben, 1902; Festőnő, 1905 című képei is
bizonyítják. A művésztelepen töltött egy éves időszak alatt
festészetének addigi a nagybányaias stílusa, színvilága,
ecsetkezelése, és vele együtt témaválasztása is fokozatosan megváltozott (Öreg udvar, 1908, Reggeli utca, 1908,
Régi szolnoki utca, 1908, a kassai Galéria Júliusa Jakobyho
gyűjteményében lévő, többször publikált Festőnő, 1908, és
más képek). Szolnoki tartózkodása után, újabb ösztöndíjjal,
rövidebb tanulmányúton volt Párizsban. Hazatérte után,
szünet nélkül festette kassai motívumokat, és kisvárosi
részleteket megörökítő műveit. 1912-ben önálló kiállítása
volt Kassán.
Szabó Lilla PhD

Kővári-Kacsmarik Szilárd: Az utcán – Na ulici

Kieselbach galéria

83

35 Bauer Szilárd - Konštantín Bauer
(Zólyomlipcse 1893 - 1928 Kassa)
n

Kék kabátos férfi pipával, 1927
Man in Blue Coat with Pipe, 1927
55x43 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bauer 1927
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 26397 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 17 000 000 Ft
Estimated price: 31 055 - 52 795 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Szabó Lilla: Kassai modernek. A két világháború közötti
képzőművészet Kassán. MűvészetMalom,
Szentendre, 2009.
- Jan Abelovksy–Katarina Bajcurova: Art in Changing
Times. Painting & Sculpture in Slovakia 1890–1949.
Peter Popelka & Slovart, Pozsony, 2000.
- Kosice modernism. Kosice Art in the Nineteen-Twenties.
Szerk.: Lena Leskova, Vychodoslovenska Galeria,
Kassa, 2013.

Konstantin Bauer: Menekültek, 1927,
Vychodoslovenske Galéria, Kassa.

Konstantin Bauer: Rálátás a városra, 1927. Művészeti Befektetési
Csoport, Pozsony.
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Konstantin Bauer: Körmenet, 1927, Vychodoslovenske Galéria, Kassa.

Konstantin Bauer: Garbiarska utca látképe Kassán, 1928,
Vychodoslovenska Galéria, Kassa
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Kassai modernizmus
Az első világháború utáni forró hónapokban egymást
váltották a hadseregek Kassán. A nagy történelmi múlttal
és vegyes népességgel rendelkező felvidéki város – a
Baranya megyei Pécshez hasonlóan – a modern művészek
menedékévé, majd pezsgő intellektuális központtá vált az
1920-as években. A cseh-morva baloldali festő, Frantisek
Foltyn ugyanúgy itt talált otthonra, mint a magyar
Bortnyik Sándor. A kortárs művészeti események motorja
a nyughatatlan szervező, Josef Polák igazgató volt, aki a
kassai Kelet-szlovákiai Múzeumot vezette 1919 és 1938
között. Munkásságát az elmúlt évtizedben dolgozta fel a
szlovák művészettörténet-írás, ráirányítva a figyelmet a
korábban alig használt terminusra, a „kassai modernizmusra”.
Sokszínű társaság
Ahogy Szabó Lilla írja a Kassai modernek című, 2009-es,
szentendrei katalógusban: „Az új állam, a Csehszlovák
Köztársaság keleti ‚fővárosában’, az 1920-as évek elején
keletkezett – születőben lévő – művészet szinte minden
átmenet nélkül, politikai döntés, a trianoni béke
következtében alakult ki. A nagyon összetett, mind vallási,
mind etnikai, nyelvi hovatartozását illetően sokfelől érkező
progresszív szellemű ‚társaságot’ maga a történelem hozta

össze. A Magyar Tanácsköztársaság bukása után, az
1919-es emigráció képzőművészei és ideológusai közül is
csaknem mindenki megfordult ebben az első világháború
után kiemelt fontosságú városban.” A korábbi kassai
hagyományokra minden átmenet nélkül épült rá a
Magyarországról, a Felvidék többi részéről és a cseh
területekről idetelepült modern szellemiségű alkotók új
művészeti univerzuma.
Kassai fősodor
Foltyn társadalmilag érzékeny témákat kereső, a kubizmus
geometrikus idomait a neoklasszicizmus hűvös formaképzésével társító festészete komoly hatással volt a kassai
művészekre – ez alkotta a kassai modernizmus fő sodrát.
Egy csokornyi kiváló festő dolgozott ebben a tipikusan
1920-as évekbeli modernista stíluskörben, érintkezve a
németes új tárgyilagosság és posztexpresszionizmus
világával. Ide sorolhatjuk – Foltyn és Bortnyik mellett
– Schiller Gézát, Krón Jenőt és Bauer Szilárdot. Egyikük se
maradt Kassán 1928 után, a többség más országban
próbált szerencsét, míg Bauerrel a tuberkulózis végzett
1928-ban. A következő évben Josef Polák rendezett
műveiből emlékkiállítást a kassai Kelet-szlovákiai
Múzeumban. A szlovák művészettörténet – Konstantin
Bauerként – azóta is számon tartja a kassai modernizmus
jeles mesterei között.

Különös életút
A felvidéki születésű, középiskoláit Kassán végző Bauer
életrajza nem szokványos. Jobbára autodidakta módon
vált művésszé, miközben a Budapesti Műszaki Egyetemen
tanult. Az első világháború utolsó éveiben vasútmérnökként dolgozott Erdélyben, majd Bécsben szolgált
tisztviselőként, végül a kassai elektromos művekhez került
vezető beosztásban. Korai halála rövidre szabta életművét:
jellegzetesen modellált, expresszionista stílusában csak fél
évtized adatott számára. Szuggesztív tekintetű pipázós
férfiportréja életének legtermékenyebb évében, 1927-ben
készült. Az ellenfényben ábrázolt arcképen a németes új
tárgyilagosság lélek mélyére pillantó realizmusát ötvözte a
legjobbféle kassai modernizmus szellemiségével.

Bortnyik Sándor: Dr.Josef Poljak, 1924, Východoslovenská Galéria
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36 Harmos Károly - Karol Harmos
(Somogy 1879 - 1956 Révkomárom)
n

Dombtetőn (Táj emberalakkal és házzal)
On the Top of the Hill (Landscape with Figure and House)
30,5x40 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Harmos
Kikiáltási ár: 1200 000 Ft / 3 727 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 9 317 EUR

Harmos Károly: Végtelenség.
Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony

„Milyen érett művészet a Harmos Károlyé s mégis mennyi útja van még előtte a
szabad fejlődésnek! Milyen dús fantázia s mégis mekkora önfegyelem a
mesterségbeli részben! Mennyi élettapasztalat, fölényes gesztus, kristályos
világnézet, - mégis mennyi játékos kedv, ficánkoló lendület, fiatal mosoly! […] Az
álomhangulatú festményei tudatalatti társításokat segítenek felszínre jutni. A
csapongó, dús fantáziát egy-egy szerencsés pillanatban ceruzája és ecsetje köré
ragadja s láthatóvá teszi. Ha a művészeteket egymáshoz hasonlítani szabadna,
azt mondhatnánk, hogy megzenésíti az akvarellt s a színes krétát.”
/Szombathelyi Viktor: Harmos Károly mávészete. Magyar Minerva 5. (1934)/

Egry József: Különleges fények, 1923, magántulajdon
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37 Kieselbach Géza - Gejza Kieselbach
(Kassa 1893 - 1965 Kassa)
n

Lovasok (Csikósok), 1929
Riders (Horsemen), 1929
66,5x110,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kieselbach G. 1929
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 5 590 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Brogyányi Kálmán: Festőművészet Szlovenszkón.
Tornalja: Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet,
1931. 52. o.

Fotó Kieselbach Gézáról, 1930,
Kassa. magántulajdon

Brogyányi Kálmán Festőművészet
Szlovenszkón című könyv borítója

A festmény reprodukciója Brogyányi Kálmán Festőművészet Szlovenszkón
című könyvében
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38 Halász-Hradil Elemér – Elemír Halász-Hradil
(Miskolc 1873 – 1948 Kassa)

39 Sovánka Károly – Karol Šovánka
(Zayugróc 1883 - 1961 Östringen)

Kék ház, 1910-es évek
Blue House, 1910s

Zergék a Tátrában
Chamoises in the High Tatras

40x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Halász-Hradil Elemér

66x56 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: K. Sovánka

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR	
Becsérték: 3 400 000 – 4 600 000 Ft
Estimated price: 10 559 – 14 286 EUR	

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 639 EUR	
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 105 – 4 658 EUR	

n
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40 Weyde-Leweke Gizella
(Kassa 1894 - 1984 Halle an der Salle)

41 Kontuly Béla - Vojtech Kontuly
(Miskolc 1904 - 1983 Budapest)

Anyaság, 1973
Motherhood, 1973

Nő madárral (Mese)
Woman with Bird (Fairy Tale)

70x43 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Veyde 973
restaurált

46x36 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nemessányi

n

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR	
Becsérték: 420 000 – 600 000 Ft
Estimated price: 1 304 – 1 863 EUR	
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Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 7 764 EURR	
Becsérték: 3 500 000 – 4 500 000 Ft
Estimated price: 10 870 – 13 975 EUR	
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42 Bihari Sándor (1855-1906)

43 Kléh János (1881-1919)

Napsütötte udvar kerekes kúttal
Sunlit Yard with Well

Képes folyóiratot lapozgató lányok, 1905
Girls Reading a Newspaper, 1905

36x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bihari S

100x124 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kléh János
1905

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 242 EUR
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Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 8 695 - 14 906 EUR	
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44 Bornemisza Géza (1884-1966)
n

Napsütötte kert (Méhes), 1933
Sunlit Garden (Apiary), 1933
54x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza 1933
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon címkéje, vakkereten
autográf felirat: Bornemisza Géza Budapest I. Berényi u. 6.
„Méhes” olajf.
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 8 696 - 14 907 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Tizennyolc magyar művész kiállítása. Nemzeti Szalon,
Budapest, 1934. február 24. – március 11. (Kat. 91.
Méhes – 400 pengő)

A Nemzeti Szalon cimkéje a kép hátoldalán

Berény Róbert: A „Tizennyolc magyar művész”
című kiállítás plakátja, 1934

Raoul Dufy: A Szultán kertje Marrakech, 1930 körül, magántulajdon
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45 Boldizsár István (1897-1984)

46 Mikola András (1884-1970)

Házak dombok között
Houses amongst the Hills

Nagybányai táj festővel
Nagybánya Landscape with Painter

67x83 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Boldizsár

58x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mikola

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 3 105 EUR

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 304 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 2 484 EUR

n
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47 Koszta József (1861-1949)
n

Napsütötte kert
Sunlit Garden
48x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta J
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 559 EUR
Becsérték: 4 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 13 975 - 21 739 EUR

„Az érett mester szinte megszállottan tanulmányozta a végtelen alföldi vidékre boruló
hatalmas égbolt alatt különösen jól megfigyelhető szín-univerzumot és az izgalmas
fényjelenségeket. Mint mondta,» 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 áthasonlított a magyar föld varázsa, hogy talán élni
se tudnék már nélküle és képeim, amelyeket itt alkottam, talán a magyar tájhangulat
kifejező erejével képesek annyira hatni, mint azt a külföldi elismerésekből látom. «”
/Szinyei Merse Anna: A magyar festészet mesterei. Koszta József. Kossuth Kiadó /
Magyar Nemzeti Galéria, 2014. 56 o./
Lyka Károly így vélekedett Koszta Józsefről a mester jubileumi kiállításával kapcsolatban: „a legmerészebb ecsetű festők egyike, mert meg meri kockáztatni a vakfehér és a
fekete egymás mellé komponálását, ami keserves elvázolást szokott okozni. (…) Ezzel
tudta a tanyai » semmiségeket « magasrendűvé alakítani.”
/Szinyei Merse Anna: A magyar festészet mesterei. Koszta József. Kossuth Kiadó /
Magyar Nemzeti Galéria, 2014. 68 o./
Koszta 1938-ban megfogalmazott hitvallása így hangzott: „Az a feladat várt reám,
hogy bármi is legyen az ára, a művészi kifejezésének azt a formáját szolgáljam, amelyet
minden idegszálammal tiszta magyar művészetnek éreztem.”
/Szinyei Merse Anna: A magyar festészet mesterei. Koszta József. Kossuth Kiadó /
Magyar Nemzeti Galéria, 2014. 73 o./

Paul Gauguin: A fehér ház, 1885, magántulajdon
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48 Szőnyi István (1894-1960)

49 Szüle Péter (1886-1944)

Zebegény
Zebegény

Tűzhely mellett, 1915
Besides the Fireplace, 1915

22x34 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I

67x53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Szüle 1915

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 1 863 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 347 - 8 695 EUR

n
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50 Glatz Oszkár (1872-1958)
n

Szalmakalapos fiúk patakparton
Boys with Straw Hat by the Brook
50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 316 - 14 906 EUR

Glatz Oszkár: Domboldal kiránduló gyermekekkel, 1910 kötül, magántulajdon
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51 Háry Gyula (1864-1946)
n

Isola Bella
Isola Bella
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Isola Bella Háry Gy
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 173 EUR

52 Brodszky Sándor (1819-1901)
n

Esztergom látképe a Dunával és Párkánnyal
View of Esztergom with the Danube and Párkány
32x54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Brodszky S.
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 347 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 316 EUR
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53 Kádár Géza (1878-1952)

54 Paál Albert (1895-1968)

Kilátás a művész múterméből, háttérben a Keresztheggyel
(A művész felesége csíkos blúzban)
View from the Studio in the Background with the Kereszthegy
(The Painter’s Wife in Striped Blouse)

Színes virágok vázában
Colourful Flowers in Vase

n

69x49 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Géza
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 173 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 726 - 5 590 EUR
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n

61x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Paál Albert
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 329 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 726 - 7 453 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919-1964
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2004 1052. kép

Kieselbach galéria
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55 rubovics márk (1867-1947)

56 Diyarbakirli Tahsin (Diyarbakir 1875-1934 Kadıköy)

Balatoni hangulat (Vitorlások a Balatonon)
Balaton Mood (Sailing Boats on Lake Balaton)

Vitorlások a Boszporuszon
Sailing Boats on Bosporus

25,5x35,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rubovics M
Hátoldalon | Reverse: Balatoni hangulat

30x45 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tahsin Bey

n

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 435 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 242 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 347 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 12 422 EUR

Kieselbach galéria
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57 Kerekes józsef (1892-1938)
n

Téli nap
Winter Day
48x44 cm
Tempera, karton | Tempera on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kerekes
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 242 EUR

58 Vadász Endre (1901-1944)
n

Itáliai városka
Italian Town
61x82 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vadász
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 8 696 EUR
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Perlrott
1910 k.
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59 Perlrott Csaba Vilmos (1880 - 1955)
n

Önarckép szoborral, 1910 körül
Self-Portrait with Sculpture, c. 1910
76x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 60 000 000 Ft / 186 335 EUR
Becsérték: 80 000 000 - 120 000 000 Ft
Estimated price: 248 447 - 372 671 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Az 1910-es évek elejétől 1936-os haláláig Lőwy Ödön
ügyvéd, lapszerkesztő gyűjteményében, majd örököse,
Földes Sára tulajdonában. Az 1993-ban a Qualitas
Galériában bukkant elő.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Salon d’Automne. Párizs, 1911. október. (Kat. 1222.
Portrait de lui-même avec une statuette /Önarckép kis
szoborral/)
- A Modern magyar festészet legszebb képei.
Kieselbach Galéria, 2003. november.
- Szemtől szemben. XX. századi önarcképek, művészportrék és kettős arcképek a Szentendréhez kötődő
festészetben. Szentendrei Képtár, Szentendre, 2005.
június 25. – október 2. (Kat. 27. Önarckép szoborral)
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006. március–július.
(Kat. 206. Önarckép szoborral)
- Kettős arckép. Gráber Margit és Perlrott Csaba Vilmos
kiállítása. Budapest Galéria, 2007. augusztus–szeptember. (Kat. 3. Önarckép szoborral)

- Fauves hongrois 1904–1914. Musée d’art moderne de
Céret, 2008. június – október. (Kat. 106. Autoportrait
avec statue)
- Fauves hongrois 1904–1914. Musée départemental
Matisse, Le Cateau-Cambrésis, 2008. október–2009.
február. (Kat. 106. Autoportrait avec statue)
- Fauves hongrois. La leçon de Matisse. 1904–1914. Musée
des Beaux-Arts, Dijon, 2009. március – június.
(Kat. 106. Autoportrait avec statue)
- Allegro Barbaro. Béla Bartók et la Modernité Hongroise,
1905–1920. Párizs, Musée d’Orsay,
2013. október–2014. január. (Kat. 70.
 Autoportrait avec statue)
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
életmű kiállítása. Művészetmalom, Szentendre, 2015.
június 5. – szeptember 6. (Kat. 17. Önarckép szoborral)
- Párizs–Nagybánya 1904–1914. Virág Judit Galéria,
Budapest, 2018. október 26. – november 18.
(Önarckép szoborral)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Új Művészet, 1993. április. (A hátsó borítón.)
- Kieselbach gyűjtemény. Magyar festészet 1900–1945.
Szerk.: Szabadi Judit. Budapest, 1996. 85.
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 477.

- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 477.
- Einspach Gábor: „Amikor a színek dinamittá válnak”. - - Matisse és a magyar fauve-ok. Beszélgetés Passuth
Krisztinával. Artmagazin, 2004/3. 4.
- Szemtől szemben. XX. századi önarcképek, művészportrék és kettős arcképek a Szentendréhez kötődő
festészetben. Katalógus. Szerk.: Schenk Lea.
Szentendrei Képtár, Szentendre, 2005. 42.
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914.
Kiállítási katalógus. Szerk.: Passuth Krisztina, Szücs
György. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006. 240.
- Hungarian Fauves from Paris to Nagybánya 1904–1914.
Kiállítási katalógus. Szerk.: Passuth Krisztina, Szücs
György. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006. 172.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 711. kép.
- Fauves hongrois 1904–1914. Szerk.: Sophie Barthélémy.
Kiállítási katalógus. Párizs, 2008. 208.
- A Nyolcak. Kiállítási katalógus. Szerk.: Markója Csilla,
Bardoly István. Janus Pannonius Múzeum, Pécs,
2010. 51.
- The Eight. Szerk.: Markója Csilla, Bardoly István. Janus
Pannonius Múzeum, Pécs, 2010. 51.
- Allegro Barbaro. Béla Bartók et la Modernité Hongroise,
1905–1920. Katalógus. Párizs, Musée d’Orsay, 2013. 153.
- Boros Judit: Perlrott Csaba Vilmos. Budapest, 2015. 5.
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
életmű kiállítása. Szerk.: Dr. Basics Beatrix, Dr.
Dománszky Gabriella. Művészetmalom, Szentendre,
2015. 34.
- Csordás Lajos: Párizsban is magyar. Népszabadság,
2015. június 6.
- Párizs–Nagybánya 1904–1914. Bev. tan.: Rockenbauer
Zoltán. Virág Judit Galéria, Budapest, 2018. 112.
- Kopócsy Anna: A festő Pygmalion. Perlrott Csaba Vilmos
életmű-kiállítása. Új Művészet, 2015. augusztus, 12–14.
- Sümegi György: Perlrott Csaba Vilmos a Kecskeméti
Művésztelepen. Forrás, 2017/6.
IRODALOM | bibliography
- Romsics Ignác: „Az Alföld” – Kecskeméten. Adalék a
századelő sajtótörténetéhez. Forrás, 1975/11. 58–62.
- Romsics Ignác: Forradalmársorsok (Négy értelmiségi
életút – dióhéjban). Forrás, 1989/3. 81–86.
- Boros Judit: Nagybánya és Párizs – Kezdeti évek. In.:
Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
életmű kiállítása. Szerk.: Dr. Basics Beatrix, Dr.
Dománszky Gabriella. Művészetmalom, Szentendre,
2015. 28–52.
- Sümegi György: Perlrott Csaba Vilmos a Kecskeméti
Művésztelepen. Uo. 61–96.

A Fauves Hongrois című kiállítás dijoni katalógusának címoldala, 2009
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Perlrott Csaba Vilmos Önarckép szoborral című alkotása nem csupán az életmű legfontosabb darabja, de a magyar modernizmus egész történetében is kitüntetett helyet foglal el.
Az egyik legismertebb, legtöbbször kiállított és reprodukált fauve festmény igazi
emblematikus mű: egy festői pálya, sőt egy teljes korszak és irányzat jelképe. Nem véletlen,
hogy a magyar Vadak franciaországi kiállítás-sorozatának egyik állomásán, a dijoni
Szépművészeti Múzeumban ez a kompozíció került a tárlat plakátjára és katalógusának
borítójára.
Induló évek
A békéscsabai zsidó polgári családba született festő annak köszönhette zökkenőmentes
művészi indulását, hogy iparos édesapja 1903-ban megmutatta gyermeke rajzait a
műhelyébe betérő Koszta Józsefnek. A szülők ekkor már lemondtak arról, hogy az iskolával
hadilábon álló fiú – folytatva a családi tradíciót – órásmesterként tanuljon tovább. Az alföldi iskola vezető mestere néhány hónapra szárnyai alá vette a fiatal művésztanoncot, majd
azt tanácsolta neki, hogy a továbblépés érdekében iratkozzon be a nagybányai szabadiskolába. Perlrott a legjobb helyre került: 1903-tól 1906-ig az iskola hivatalos keretein belül,
Iványi Grünwald Béla és Ferenczy Károly mellett képezte magát, majd 1907-től minden
formális kötöttség nélkül, de a művésztelep pazar adottságait kihasználva dolgozott a
festők városában. Ferenczy támogatásának köszönhetően 1906 végén ösztöndíjjal eljutott
Párizsba, s ettől kezdve szinte minden évben hónapokat töltött a világ művészetének
centrumában. A következő esztendőkben idejét leginkább három helyszín között osztotta
meg: a nyarakat Nagybányán, az év többi részét pedig a francia fővárosban és Budapesten
töltötte.
A Vadak között

Lőwy Ödön budapesti lakásán az Önarckép szoborral című képpel és két másik Perlrottfestménnyel, 1930-as évek eleje

„Párizs forrongó művészete sorsdöntő hatással volt fejlődésemre” – írta 1929-es önéletrajzi
visszaemlékezésében, s ezt az inspiráló környezetet, a rá ható benyomások határtalan
gazdagságát a vele együtt dolgozó Bornemissza Géza a következő szavakkal foglalta össze:
„Cézanne, Ingres, Manet, Gauguin, Van Gogh, Henri Matisse, Picasso. Braque és mások.
A Cluny-múzeum gótikus faragványai, a Louvre Giorgionéja, Leonardoja, a Guimet,
Trocadero stb. képei, szobrai és nem kevésbé a kortársak munkája.” Az első párizsi
hónapokban a Julian Akadémián, Jean Paul Laurens tanítványaként képezte magát, de több
magániskolában is megfordult: a Grande Chaumiére és az Académie Colarossi esti
rajzkurzusain nem csupán technikai hiányosságait pótolhatta, de megismerkedett a francia
fővárosba érkező fiatal, nemzetközi művészgárda legjobbjaival is.
Szintén a visszaemlékezésből tudjuk, hogy már 1907-ben meghívást kapott a híres
műgyűjtőhöz, Leo Steinhez, ahol végre személyesen is megismerkedhetett a korszak
legmodernebb törekvéseinek képviselőivel. Matisse, Picasso, Derain és Braque nem csupán
műveikkel, de egyéniségükkel, művészi elveikkel is befolyásolták további pályáját. Közülük a
Vadak vezéralakja gyakorolta rá a legfontosabb hatást, hiszen 1908 januárjában egyik
alapítója lett Matisse magániskolájának, sőt a mester egyik kedvenc tanítványaként
gyakran megfordulhatott annak műtermében is.
A teremtés jelképe
A feltehetően 1910-ben vagy a következő esztendőben festett Önarckép szoborral a
megelőző három esztendő művészi tapasztalatainak tökéletes összefoglalása, de egyben
azt is előrevetíti, hogy alkotója milyen utakon indul tovább pályája következő állomása felé.
Az 1911-es párizsi őszi szalonon kiállított festmény felfokozott színvilága, a háttér és a
ruha zöld és kék foltjai közé ágyazott, szinte világító vörös és sárga felületek tankönyvi
példáját adják a fauve festők által előszeretettel alkalmazott komplementer kontrasztnak.
Ez a jellegzetes színerősítő, hatásfokozó módszer azon az elven alapul, hogy a színkörön
egymással szembenálló, keveredve szürkévé egyesülő párok nem csupán ellentétei
egymásnak, de szinte igénylik, sőt követelik is a másik jelenlétét. Olyanok, mint a tűz és a
víz: összeolvadva megsemmisülnek, de egymás mellett végletekig fokozódik az erejük.
Perlrott a vörös és a zöld, valamint a narancs és a kék színerősítő hatására hangolta
képének koloritját, miközben a magyar vadak kedvenc vizuális fegyverét, a természeti
látványtól elemelkedő rózsaszínt is bevetette a képen feltűnő szobor felületén. Az egyik
kezét felemelő akt nyúlánk alakja vitathatatlanul a kompozíció kulcsmotívuma, amely több
irányba is meglódítja a kép szimbólumai után kutató néző fantáziáját.
A szobor megjelenése egy festő attribútumaként első látásra meglepő lehet. Tudni kell
azonban, hogy Perlrott stílusteremtő mestere, Matisse előszeretettel készített szobrokat,
oktatási módszerében kitüntetett szerepet szánt a kisplasztikáknak, sőt az iskola fennállásának utolsó évében kizárólag ezzel a területtel foglalkozott. Tanítványainak gyakran adta
feladatul híres szobrok rajzolását és festését, gyűjtötte is azokat, és ebben a szenvedélyében
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Perlrott Csaba Vilmos 1909-ben Matisse és tanítványai körében

a keze alatt dolgozó fiatal művészek is osztoztak. Két
magyar követője, Bornemisza Géza és Perlrott Csaba
Vilmos is vásárolt a párizsi művészellátókban kapható,
gipszből készített, kicsinyített modellek közül, amelyek fel
is tűnnek ekkoriban született festményeiken.
Ez a sajátos, kép a képben motívum nem csupán a Matisse
Akadémia oktatási módszerének és a mester szellemének
felidézésére szolgált, hanem a művészet történetének
egyik legrégebbi polémiáját, a paragone vitát is a néző
eszébe juttatja. A klasszikus görög művészet idején
felvetett problémát a reneszánsz művészet teoretikusai
fejtették ki a legplasztikusabban: a korabeli alkotók
egzisztenciáját, társadalmi státuszát is súlyosan érintő
kérdés lényege arról a versengésről szólt, hogy vajon a
színeket is „bevető” festészet, vagy a több nézőpontot is
megjeleníteni képes szobrászat eszközei alkalmasabbak e a
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valóság tökéletesebb megragadására, s ennek következtében melyik művészeti ág méltóbb az artes liberales, vagyis
a szabad művészet elismerő címére. Perlrott mintha ebben
a termékeny presztízsharcban foglalna állást, amikor hitet
tesz a plasztikus ábrázolás tanulságait is felhasználó
festészet mellett.
Az öntudatos művész és a kezében tartott szobor sajátos
viszonya egy harmadik értelmezési lehetőséget is felvet.
Perlrott mintha a legfőbb alkotó, az életet adó teremtő
szerepét öltené magára, felidézve a mitológia egyik
legismertebb történetét, amely írók és képzőművészek
sorát ihlette meg. Pügmalion, Küprosz nőtlenül élő királya
egyszer csodálatos szobrot faragott elefántcsontból, amely
egy gyönyörű nőt ábrázolt. Szerelemre gyúlt teremtménye
iránt, elhalmozta ajándékokkal, s végül annyit fohászkodott, hogy Aphrodité szíve megesett rajta: életet lehet a

holt anyagba. Perlrott ezzel a gesztussal talán a modern
művészek, többek között a Nyolcak arra a szándékára is
utalt, amely szerint az igazi művészet nem a természet
puszta imitációjára törekszik, hanem azzal egyenértékű, új
valóságot hoz létre – teremt és nem reprodukál.

Úton az expresszionizmus felé
Az Önarckép szoborral számos tekintetben közel áll Berény
Róbert 1907-es, a pécsi Janus Pannonius Múzeumban
őrzött Cilinderes önarcképéhez. A beállításon, a
színvilágon és a festői alakítás minőségén kívül rokon az a
karakterábrázolás is, amely a jellegzetes vonások
felnagyításával sokkolja a nézőt, miközben szinte a
karikatúrák leleplező erejével operál. Perlrott a nézőre
gyakorolt hatás fokozása érdekében nem csupán a színek
intenzitását növelte, de képén a szabadon száguldó
ecsetvonások kalligrafikus vonaljátéka, a faktúra lappangó
ornamentikája és a formák torzítása is szerepet kap.
A testtartás manierisztikus, csavarodó dinamikája már
Greco hatását idézi, kihangsúlyozva azt a kapcsolódási
felületet is, ami Perlrott művét a nemzetközi expresszionizmushoz köti.
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A legnagyobb Perlrott-gyűjtemény
Az Önarckép szoborral sorsa – szinte egyedüliként a korai Perlrott-művek sorában – születésétől fogva pontosan követhető. A festmény első vásárlója a kecskeméti polgárság egyik
kiemelkedő alakja, Lőwy Ödön jogász volt, aki egykor a legnagyobb Perlrott-gyűjteményt
mondhatta magának. Közel két tucat festménye a művész korai korszakáról adott pazar
áttekintést. Lőwy a századfordulót követő évtizedek magyar zsidóságának tipikus
képviselője volt. Nagyapja kiskereskedőként teremtett családjának egzisztenciát, míg apja
Kecskemét egyik leggazdagabb polgáraként már a város elöljáróságában is helyet kapott.
Ő maga 1881-ben született, a budapesti egyetemen szerzett jogi diplomát, majd
szülővárosába visszatérve a Munkásbiztosító Pénztár igazgatója lett. Egyike volt azoknak a
fiatal értelmiségieknek, akik megalapították a Szociáldemokrata Párt kecskeméti
szervezetét, majd elkötelezett baloldaliként rendszeres szerzője lett a Népszava, a Világ, a
Szocializmus és a Huszadik Század című lapoknak. 1914 elején Az Alföld címmel rövid
életű folyóiratot indított, amely a polgári radikálisok, a galileisták és a szociáldemokraták
legfőbb helyi fórumává vált.
Herman Lipót naplójának tanúsága szerint Lőwy és Perlrott már a festő első kecskeméti
látogatása alkalmával, 1910 októberében megismerkedtek, majd kapcsolatuk a következő
években igen szorossá vált. A fiatal igazgató és újságíró a festő legfőbb mecénásává vált, s
a rendszeres vásárlásokkal képeiből egy pazar kamaratárlatra valót halmozott fel lakásában.
Kmetty János emlékei szerint Lőwy a sajóban fellángoló viták alkalmával is rendszeresen
kiállt a modern művészek mellett, így az sem lehet véletlen, hogy Perlrott kevés portréinak
egyikén éppen fiatal barátja arcvonásait örökítette meg.
Bár Lőwy Ödön a Tanácsköztársaság idején semmilyen közéleti szerepet nem vállalt, sőt
kifejezetten idegenkedett a kommunisták politikájától, mégis baloldali elkötelezettsége
miatt kénytelen volt Bécsbe emigrálni. 1926-os hazatérése után Budapesten telepedett le
és ügyvédi irodát nyitott, ahol a szegények képviseletével, elsősorban munkásbiztosítási
ügyekkel foglalkozott. 1936-os halála után gyűjteménye, benne Perlrott közel húsz
festményével az örökösök kezébe került, akik a hetvenes években néhány darabot, köztük a
Lőwy Ödönről festett portrét és a híres Kálvária című vásznat eladták Kecskemét
városának.

Berény Róbert: Cilinderes önarckép, 1907,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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A gyűjtemény koronája, Perlrott Csaba Vilmos életművének legjelentősebb darabja az
elmúlt évek sikertárlatai után, a Matisse Múzeum és a párizsi Musée d’Orsay falait megjárva
kerül most aukcióra. A magyar modernizmus emblematikus alkotása bármelyik hazai és
külföldi múzeum dicsőségére válna, a legjelentősebb magángyűjtemények vezérdarabja
lehetne: olyan remekmű, amely a magyar festészet európai rangjának cáfolhatatlan
bizonyítékaként szolgál.
Molnos Péter
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60 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Átkelés a folyón (Fények a folyó felett)
Crossing the River (Lights over the River)
53x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 211 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 316 - 13 975 EUR

Mednyánszky László: Tájkép mosó nőkkel és halászokkal, 1877-1880,
Slovenska Narodna Galeria
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61 Anna Margit (1913-1991)
n

Összekulcsolt kezű, 1948
Clasped Hands, 1948
30x30 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Anna Margit 1948
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 316 EUR

A párizsi Magyar Intézet homlokzata az École Européenne. L’art de la
Liberté, la Liberté de l’art című kiállítás molinójával. Párizs, 2009

Karel Appel: A szabadság üvöltése, 1948, magántulajdon
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62 Egry József (1883-1951)
n

Vitorlások a Balatonon (Keszthely), 1920
Sailing Boats on the Lake Balaton (Keszthely), 1920
35x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Egry József Keszthely
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse:
Egry 1920 Keszthely
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 316 - 13 975 EUR

Egry József: Keszthelyi kikötő, 1923 körül, magántulajdon
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63 Márffy Ödön (1878-1959)
n

A vitorlás (Fények a víz felett), 1939 körül
Sailing Boat (Lights over the Water), c. 1939
43x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 10 559 - 15 527 EUR
Életműkatalógus-szám: 5.9.6.4 (Rockenbauer Zoltán: Márffy.
Budapest, 2006.)
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Őszi tárlat. Nemzeti Szalon, Budapest, 1942. október 10.
– október 25. (Kat. 110. Kikötő – 800 pengő)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szépművészet, 1942. 11. szám. 262. oldal után.
- Rockenbauer Zoltán: Márffy. Budapest, 2006. 371

Márffy Ödön: Lovasok a vízparton (Lovasok a tengerparton),
magántulajdon
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64 Márffy Ödön (1878-1959)

65 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)

Uzsonna (Kávé)
Afternoon Snack (Coffee)

Zugligeti ősz, 1923 körül
Autumn Landscape in Zugliget, c. 1923

35x46 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Márffy

33x37 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 3 105 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 484 - 3 726 EUR

n
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66 Scheiber Hugó (1873-1950)

67 Kiss Károly (1889-1953)

Park szélfútta fákkal, 1910-es évek vége
Park Scene with windy Trees, late 1910s

Nagybányai táj (Tavasz)
Landscape of Nagybánya (Spring)

40x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Scheiber H

88x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kiss Károly

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 552 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 726 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 484 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 348 EUR

n
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68 Vajda Lajos (1908-1941)

69 Hornyánszky Gyula (1924-1995)

Pléh-Krisztus
Tin Christ

Kánkán (Piros fodros szoknya), 1971
Cancan (The Red Frilly Skirt), 1971

44x30 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

60x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:
Hornyánszky 971

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 484 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 347 - 6 832 EUR
Jean Metzinger: Fiatal lány, 1913,
magántulajdon
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Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 086 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR
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70 Ország Lili (1926-1978)
n

Kártyák, 1969
Cards, 1969
80x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 7 500 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 23 291 - 31 055 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Kolozsváry-gyűjteményben

A fekete ruhás nő a falra mutatott Ország Lili korai
festményén, kijelölve az utat számára, hogy a titkot egy
életen át majd itt keresse, a kőben s a kövekből épült
falakban. 1960 -tól kezdődő sajátos, egyéni festészetén
keresztül megálmodott, elpusztult ősi városok alaprajzaiban, faltöredékeiben, a köveken fennmaradt jelekben,
málló ábrákban, omladékokban kutatta a titkot mely, feloldást kínált korábbi ortodox szürreális korszakának
elviselhetetlen szorongásai alól. Belső emlékképein alapuló
tág világ nyílt meg számára, melyben különleges
képességei folytán szinte médiumként közvetítette felénk
a teremtőhöz közeli egykori civilizációk emléktöredékeit,
elfeledett korok üzeneteit, egymásra rakódó kultúrák
időbeli rétegződéseit, mellyel Ország Lili a jelen számára
felvillantott valamit elfeledett közös örökségünkből,
érzékeltetett számunkra valamit a megsejtett ősi titokból.
Kolozsváry Ernő, a művész barátja és gyűjtője így élte meg
ezt az élményt: „..teljesen megelevenedett előttem egy
régmúlt világ, úgy hogy az az én világom. Tehát az a mi
világunk lehetne. Éppen ez Lili művészetének a csodálatossága, hogy a múltban kutat úgy, hogy a jelennel társalog.
Itt egy eltűnt városról van szó, de ugyanakkor mégis
valami jelenlevőséget éreztem meg benne, annak
nosztalgiáját, hogy a múlton keresztül lehet a gyökereinknek átplántálni az értékeket…”
Éppen a biztos ízlésű Kolozsváry választotta annakidején a
Kártyák című művet gyűjteményébe, amely innen
származott el a későbbiekben. A kép keletkezésének évét,
1969-et megelőzően főleg csak írásjelek kerültek Ország
Lili töredezett falfelületeire. Aztán jobbára ettől az évtől
kezdődően már gyakran hármas, hatos sorokban kisebb
négyzetekre osztotta műveit, és azokba figurális
motívumokat helyezett: madonnákat (Ikonfal I-VI 1969),
király alakokat (Mágus királyok 1969) és később római
fejeket. (Római fejek 1970) Kétségtelen e munkáiban az
ikonosztázok hatása, ami nem is csoda, hiszen jó egy
évtizeddel ezelőtt, bulgáriai utazásai során mélyen
azonosult ezzel a szellemi és képi világgal. Ám ennek az új
kifejezésformának a megszületésében mégis egy másik, Lili
számára meghatározó élmény játszott döntő szerepet. Az
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erdélyi, ádámosi templom XVI. századi kazettás, festett
famennyezetét 1800-as évek végén fedezték fel és
állították ki a Nemzeti Múzeumban a nagyközönség
számára. A világháborút raktárakban vészelte át és
elfeledve már-már az elkallódás sorsára jutott, mikor
1969-ben a székesfehérvári István Király Múzeum
korábban Ország Lilinek is kiállítást rendező bátor, haladó
szellemű munkatársai úgy döntöttek, hogy összeszerelik a
táblákat és bemutatják a mennyezetet egy tárlaton. Ország
Lili itt látta meg ezt a megviselt állapotában is csodás
munkát és elementáris erővel hatott rá a látvány.
Az összekapcsolódó kazetták egymástól eltérő festésükkel,
kopottságukkal, időtől való megtépázottságukkal
különböző sorsokról mesélhettek neki, történetet időről,
elmúlásról, fennmaradásról, pusztulásról, sorsszerűségről,
mind olyan dolgokról, amik őt mélyen érintették. Ikonfal
sorozatának madonnái ezért maradnak épen, vagy
töredeznek félig szét, vagy csak jelzik hűlt helyüket a
képen és esetünkben a király alakok is más értelmet
kapnak, ha tudjuk, hogy az e műveket ihlető ádámosi
mennyezet megalkotásának éve 1526, a mohácsi vész
esztendeje.
E tény mellett azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül
azt sem, hogy az e fajta műveknek már volt előképe
Ország Lili festészetében, mégpedig az 1962-es Panaszfal
kék ikonokkal és a Panaszfal gyertyákkal személyében.
Azokon a műveken sorakozó négyzetek, a Panaszfal
építőkövei, melyeken felbukkanó emberi árnyak töltik meg
azt tartalommal. Szent fal lesz így ebből, Siratófal és csak
úgy, mint esetünkben királyformákkal borítva, a fal immár
a zsidó nép szenvedésekkel teli történetéről is mesél.
Megelevenedik benne a jeruzsálemi Nyugati Fal, a Heródes
király által újjáépített templom lerombolhatatlan fala, a
legszentebb hely, a Panaszfal, ahol mindenki – Ország
Lilihez hasonlóan – beszélgethet a kövekkel, imádkozhat
hozzájuk, kérhet tőlük és elmondhatja bánatát nekik.
Ám az e képén sorakozó király motívumokban Ország Lili a
szokásos ikonfalakkal szemben énjének egy másik oldalát
is megmutatja. A titok keresése ez esetben nem csak a
közösségre, az emberiség titkára irányul, hanem

megjelenik a műben a személyes, az egyéni sors titka is. A
királyfigurák, mint asztalra kiterített kártyalapok a
sorsvetést idézik, a jövőben való eligazodás vágyát, a titok
keresésének azt a másik rétegét, melyből kirajzolódik
Ország Lili a jósnő. Lilit mindig vonzották az okkult dolgok.
Gyermekkorában nagy hatással volt rá orvos nagybátyja,
Oestereicher Aladár, aki kabbalista tanokkal foglalkozott.
Egész életét a babonák szőtték át, jósnőhöz járt, és az
asztrológia is érdekelte, Bécsben élő barátjával küldetett
rendszeresen horoszkópokat magának. Hihetetlenül
pontos megérzései voltak, az évek folyamán egyre jobban
hitt ezoterikus képességeiben. Játékosan Pythia jósnőnek
nevezte önmagát, aki hasonszőrű bogaras embereknek tart
fürdőszobai zuganalízist. A grafológia tudományába is
belemélyedt. Örömét lelte abban, amikor azzal döbbentette meg környezetét, ahogy az írása alapján zavarba ejtő
részletességgel jellemzett valakit, akit egyáltalán nem is
ismert. Büszke volt különleges adottságára, de attól egyre
inkább ő is megdöbbent, olykor már ijesztővé vált számára
ez a korábban maga előtt is rejtett boszorkányos oldala.
Ezt az oldalát mutatta meg olyan műveiben, mint a Mágus
királyok (1969), Számok (1972), és a Bűvös négyzet (1975).
Az emberiség nagy kérdései mellett ez a mágikus énje, a
sors elővételezésének óhaja mutatkozik meg esetünkben is
e képén a kártya-király sokszorosított alakjában, melynek
jelentése annyira fontos lehetett neki, hogy ezt a
motívumot odahelyezte a szintén ebben az esztendőben
készült főműve, a Románkori Krisztus Megváltó
figurájának jobbjára. A Kártyák keletkezésének éve 1969,
talán a legihletettebb év volt festészetében. Ekkor készült
számos meghatározó művének sorából mégis kiemelkedik
ez az alkotás, mivel itt egyszerre fedezhetjük fel
titokkereső énjének mindkét oldalát, e munkájából
ismerhetjük meg a legkomplexebben Ország Lilit,- Tordon
Ákos szavaival-ezt a különös látnoki képességekkel
megáldott vagy megvert asszonyt, megérző, ráérző,
megálmodó, a múltat s jövőt ismerő teremtést.
Kolozsváry Marianna
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71 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Tavasz a Tátrában
Spring in the High Tatras
43x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 763 - 12 422 EUR

Mednyánszky László: Hegyes táj tóval (Tátrai táj),
Magyar Nemzeti Galéria
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Dénes Valéria

Csendélet kaktuszokkal
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72 Dénes Valéria (1877-1915)
n

Csendélet kaktuszokkal, 1913 körül
Still-Life with Cacti, c. 1913
51x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: G D V
[Galimberti Dénes Valéria]
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 74 534 EUR
Becsérték: 30 000 000 - 45 000 000 Ft
Estimated price: 93 168 - 139 752 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Galimberti Sándor és G.-né Dénes Valéria kiállítása.
Nemzeti Szalon, Budapest, 1914. február. (Feltehetően
azonos: Kat. 63. Kaktuszok)
IRODALOM | bibliography
- Zolnay László: A Galimberti-házaspár művészete.
Művészettörténeti Értesítő, 1974/4. 318–322.
- Mezei Ottó: Les Galimberti, Couple d’Artistes Hongrois des
Années 1910. Acta Historiae Artium, 1977. 329–355. l.
- Dénes Zsófia: Galimberti Sándor és Dénes Valéria.
Budapest, 1979.
- Galimberti emlékkiállítás Galimberti Sándor születésének
120. évfordulója alkalmából. Katalógus. Szerk: Géger
Melinda. Kaposvár, 2003.
- Barki Gergely: Az elveszett magyar kubizmus. Artmagazin,
2015/6. 12–21.

Dénes Valéria és Galimberti Sándor, 1912 körül (Székely Aladár felvétele)

Galimberti Sándor: Kaktuszcsendélet, 1912 körül, Kecskeméti Katona József Múzeum
Képzőművészeti Gyűjteménye
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A legritkább
A magyar festészet emlékanyagának viszontagságos
történetét, a műtárgypusztulás és elkallódás fájóan magas
arányát jól illusztrálja Csontváry Kosztka Tivadar
életművének sorsa: a kevesebb mint nyolcvan fennmaradt
festmény mellett fényképről is csupán további egy tucat
lappangó művét ismerjük. Az egykor lenézett, a teljes
megsemmisüléstől csak egy fiatal műgyűjtő, Gerlóczy
Gedeon elszántsága révén megmenekülő életmű azonban
így sem „méltó” a magyar festészet legritkább kincsének
címére. Még ma is, mikor már szinte közhely a 20. századi
magyar képzőművészet súlyosan töredékes volta, megdöbbenünk a tényen: Dénes Valéria munkásságából mindeddig
– a most előkerült képpel együtt – összesen tizenhárom
festményt sikerült azonosítani, amelyből csupán hat
található magángyűjteményben. Ez a szám különösen
annak a fényében meglepő, hogy a magyar avantgárd
egyik legeredetibb alkotója 1914 februárjában, a Nemzeti
Szalon kiállításán nem kevesebb, mint hetvenhét
festményét mutatta be a közönségnek. 77-ből 13 – semmi
sem jelzi jobban a magyar történelem drámai töréseinek
értékpusztító következményeit, mint ez a megdöbbentő
arányszám.
A legszabadabb
A jómódú pesti polgárcsaládból származó Dénes Valéria
Szablya-Frischauf Ferenc kezei alatt vált művésszé.
Mestere, a KÉVE későbbi megalapítója hamar felfedezte a
fiatal lány kiemelkedő tehetségét, és 1906 tavaszán – saját
gyűjteményes kiállításával párhuzamosan – közönség elé
is tárta tanítványa néhány alkotását. A képeket látva Fülep
Lajos Az Ország című napilapban rövid, de nagyon találó
jellemzést adott Dénes Valéria egyéni stílusáról: „csupa
izgató és romlatlan eredetiség.”
A művészpályán éppen csak elinduló festőnő 1907-től
szinte minden nyáron megfordult Nagybányán,
hosszabb-rövidebb időt töltve a neós „forradalomtól”
felbolyduló művésztelepen. Itt ismerkedett meg későbbi
férjével, Galimberti Sándorral, akinek példáját követve
1910-ben ő is Párizsban telepedett le: közös lakást
béreltek a Luxembourg Múzeum mellett, a rue de

Dénes Valéria: Virágcsendélet, 1908-10,
magántulajdon

150

Kieselbach galéria

Vaugirard 23-as számú házban. Hazaküldött, lelkesedéstől
fűtött leveleiből a francia főváros nyüzsgő művészi
életének inspiráló hatásáról kapunk hírt: „Van egy nagyon
kedves műtermem és nagyon nagy kedvvel dolgozom. Oly
nyugodt vagyok, oly nagyon élvezem egy műterem
kellemességeit, hogy azt hiszem, végre egy kicsit haladok
is... Sok szép kiállítás volt ismét, Gauguin, Manet. Holnap
nyílik meg ismét Cézanne.” A tárlatok látogatása mellett új
iskolát is választott magának. 1910-től közel két
esztendőn át Matisse akadémiájának növendékeként
képezte magát, sőt nagy valószínűség szerint 1911 és 12
telén Galimberti Sándorral együtt el is kísérte mesterét
stílusformáló marokkói útjára.
Izmusok határán
Dénes Valéria alkotói stílusa, a Matisse hatásaként is
kibontakozó felszabadult ecsetkezelés és a festői
indulatnak teret engedő formatorzítás 1912 körül egy új
elemmel gazdagodik: ekkor születő festményein a kubisták
szerkezetet hangsúlyozó és a hagyományos perspektíván
túllépő alkotói módszere is tetten érhető. Barki Gergely a
magyar kubistákról írt kitűnő tanulmányában ezekkel a
szavakkal foglalta össze Dénes Valéria és férje, a vele
szinte szimbiózisban alkotó Galimberti Sándor, hazai
viszonyok között úttörőnek számító művészi kezdeményezését: „Torzított perspektívájú, extrém felülnézettel
operáló csendéleteiken és tájképeiken a kubizmus mértani
szerkesztettségét jelző erős kontúrok vázát robbanó
feszültséggel teli festői gesztusok feszítik szét. Képeiken
olyan sajátos szintézis jött létre, melyen a tér bonyolult
tagolását nem csupán a hideg, kiszámított szerkesztés
határozza meg, hanem az absztrakció igényével fellépő, de
mégis emberi indulat vezérelte gesztusok. Mintha a
magyar virtustól fűtött temperamentum a racionálisan
elemző francia szellemmel (...) lépett volna frigyre. Dénes
Valéria férjénél is merészebb újítónak tűnik, és bizonyos
szempontból közelebb is került a kubizmushoz, egyes
képeinek színállása Braque tompított színskáláját idézi, s
köztük a francia kubisták által kedvelt ovális formájú
kompozíciók is előfordulnak.”

Natalia Goncharova: Csendélet virággal, tükörrel,
1910-es évek közepe, magántulajdon

Újra itthon
Több mint egy évszázados lappangás után, külföldről
került haza Dénes Valéria most bemutatott alkotása, a
Kaktuszok. Az erős felülnézetében ábrázolt csendélet
egyéni színtézisét adja a fiatal festőnőre ható két fontos
párizsi élménynek: egyszerre érezzük rajta a fauvokra
jellemző áradó festői spontaneitást, a minden gátat
átszakító dinamizmust és a kubizmus mértani idomokra
redukáló szerkezetességét. A korábbi évek intenzív színei
helyett a kolorit kifejezetten redukált és visszafogott, s ez
a vonás szintén Picasso és Braque képeinek hatását
bizonyítja.
Dénes Valéria a meglepően közeli nézőponttal, a rálátásos
kompozícióval, a szűk kivágattal, a látványelemek
összezsúfolásával, az egymást keresztező és metsző
formák tudatos ütköztetésével olyan komplex vizuális
mátrixot hozott létre, amely a képben feszülő dinamikát a
végletekig fokozza. A festői probléma maximális
kiaknázásához megtalálta a tökéletes témát: nem véletlen,
hogy az 1914-es kiállításán bemutatott csendéletek közül
többen is kaktuszok jelennek meg. A neue sachlickeit
képviselőinek későbbi kultusznövénye – húsos, geometrikus alakú leveleivel – szinte absztrakt szoborként hat, míg
a cserépek a teret betöltő energiák forrásaként, mint két,
éppen kitörő vulkán kürtője jelenik meg. Talán az sem
véletlen, hogy az egymás mellett álló növények jól
megkülönböztethető, egyéni karaktert kaptak: a Kaktuszok
a két elválaszthatatlan művész, az egymás nélkül élni sem
tudó két ember szoros, megbonthatatlan szövetségének
egzisztenciális szimbólumaként is értelmezhető.
A Kaktuszok váratlan felbukkanása a magyar képzőművészet ünnepi pillanata. 20. századi modern festészetünk
egyik legizgalmasabb és legeredetibb életműve egy
mindeddig még fényképről sem ismert darabbal
gazdagodott. Aki megvásárolja, az elképzelhető legelitebb
gyűjtői klub tagjává válik: annak a négy embernek az
egyike lesz, aki Dénes Valéria legalább egy festményét
magáénak tudhatja.
Molnos Péter

Ernst Ludwig Kirchner: Csendélet naranccsal és tulipánokkal, 1907 körül,
magántulajdon
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73 Herman Lipót (1884-1972)

74 Márffy Ödön (1878-1959)

Vénusz, 1922
Venus, 1922

Álló női akt (Csinszka), 1930 körül
Standing Female Nude (Csinszka), c. 1930

26x31 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Herman Lipót 1922

72x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 372 EUR
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 086 EUR

Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13664 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 18 633 - 24 844 EUR

n

n

Életműkatalógus-szám: 2.2.4.3 (Rockenbauer Zoltán: Márffy. Budapest,
2006.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Rockenbauer Zoltán: Márffy. Budapest, 2006. 332.
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75 Telepy Károly (1828-1906)

76 Mednyánszky László (1852-1919)

Folyóparti táj kastéllyal
Riverside with Castle

Római fürdő
Római Beach

32x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K.

28x34 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Római fürdő részlet
Természet után festett olajstúdium
Lerajzolva: Bécs 1919 május 23 Pálmai József
(megerősített szignó)

n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 552 EUR
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 018 - 2 795 EUR
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n

Pálmai József hitelesítő megerősítése a festmény
hátoldalán

Mednyánszky László: Tavaszi erdőrészlet,
1910 es évek, magántulajdon

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 695 EUR
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77 Kádár Béla (1877-1956)
n

Art deco Madonna
Art Deco Madonna
70x50 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 18 633 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 27 950 - 37 267 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor németországi magángyűjteményben

Kádár Béla: Anya két gyermekével, 1934, magántulajdon

Jean Metzinger: Ablak előtt ülő nő: 1950 körül, magántulajdon
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78 Czene Béla (1911-1999)

79 Pekáry István (1905-1981)

Eszpresszóban, 1964
Café Scene, 1964

Olasz kisváros
Italian Town

60x80 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla 1964

66x34 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pekáry

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 055 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 2 484 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 347 - 6 832 EUR

n
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80 Szőnyi István (1894-1960)
n

Zebegényi kert padon olvasó nővel (Kilátás a Dunára)
Garden in Zebegény with reading Woman
(View to the Danube)
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 559 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 15 527 - 21 739 EUR

Henri Matisse: Szabadban (A fehér ruha), 1921, magántulajdon
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81 Schönberger Armand (1885-1974)
n

Duna-part (Margit-híd), 1925
The Danube with the Margareth Bridge, 1925
44x59 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Schönberger A 1925
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 31 055 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 19 000 000 Ft
Estimated price: 43 478 - 59 006 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919-1964
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003
140. oldal, 150-es kép

Kádár Béla: Hidas városkép, 1910-es évek,
Deák gyűjtemény, Városi Képtár, Székesfehérvár

Schönberger Armand: Szajnapart, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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82 Hámor Ilona (miskolc 1904-?)
n

Fiatal lány a szabadban (Akt kecskékkel), 1933
Young Girl in Outdoors (Female Nude with Goats), 1933
105x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hámor I 1933
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 316 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Uj Szalon, 1934
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modernek és konzervatívok. In.: Színházi Élet 1934/19.
IRODALOM | bibliography
- Magyarok vezettek a velencei képzőművészeti kiállításon.
In.: Erdélyi Lapok, 1933. január 15.
- Hölgyek palettával. Magyar nőfestészet 1895–1950.
Saphier Gyűjtemény. Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest, 2008.

Rövid pályaív
Hámor Ilona a két világháború közötti női festők
újrafelfedezésre váró táborába tartozik. A művészettörténeti emlékezet könyörtelenül bánt el azokkal az alkotókkal,
akik az 1930-as évek divatos korszellemét követve az új
tárgyilagosság, a neoklasszicizmus és az art deco által
leírható stíluskörben dolgoztak. Közülük is hányatott sors
jutott a nőfestőknek, akiknek az elmúlt két évtized
kutatása próbált igazságot szolgáltatni. Mivel nagyon
kevés írásos forrás és még kevesebb műtárgy áll
rendelkezésünkre, ezért a feltárás folyamata lassan halad.
A miskolci születésű Hámor Ilona alkotásai – ahogy a
korábban felfedezett Járitz Józsa vagy Futásfalvi Márton
Piroska esetében is történt – csak most, az első aukciós
szereplés után kezdenek előkerülni az ismeretlenség
homályából, a családi otthonok falairól. Hámor az 1920-as
években tanult a Képzőművészeti Főiskolán, majd

Hámor Ilona Akt kecskékkel című képe a Színházi Élet (1934/19.)
hasábjain

166

Kieselbach galéria

1929-ben került be a főváros pezsgő kiállítási életébe. Pár
termékeny év következett: 1931-ben a Nemzeti Szalonban
gyűjteményes tárlata volt, belépett az Alkotó Művésznők
Egyesületébe, 1933-ban az olasz király vásárolt meg egyik
képét a Velencei Biennálén. Ezt követően már kevés
nyomát találjuk az archívumokban, utoljára az 1943-as
Viharbrigád című film stáblistáján tűnt fel gyártásvezetőként.
Pastorale kecskékkel
A most kalapács alá kerülő Akt kecskékkel a Kádár
Béla-féle, metafizikus-melankolikus art deco formakörébe
sorolható kompozíció. A finoman hangolt, akváriumszerű
tónusban tartott festményt a világos-sötét kontrasztra
épített hullámvonalak foglalják rajzos keretbe: a fehér
ruha fodros széle, a háttér zöld hullámai, valamint a
kecskék gyapjas bundái és barna lábai. A szoborszerűen

nemes tartású, karcsú női akt kibújik ruhájából, míg a
jellegzetesen barna színű, francia („alpesi”) kecskék
mandulavágású szemeikkel követik a pásztorlány
mozdulatait. A gyümölcskosár és a szelíd dombok az antik
pásztorköltemények bukolikus hangulatát szövik a jelenet
köré. A festmény reprodukciója fennmaradt a Színházi Élet
képriportjában, innen tudjuk, hogy ki volt állítva a Kossuth
Lajos utca 12. szám alatti Uj Szalon galéria csoportos
tárlatán 1934-ben. A korabeli képes újságban még
Medveczky Jenő és Vörös Géza társaságában szerepelt a
kiváló art deco festmény, jelezve, hogy a kortársak milyen
értéken tartották számon a fiatal Hámor Ilonát.

Kádár Béla: Art deco akt, 1930 as évek, magántulajdon
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83 Klie Zoltán (1897-1992)
n

Art deco akt gyümölcsöstállal, 1930 körül
Art Deco Nude with Fruit Plate, c. 1930
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klie
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 18 633 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 21 739 - 37 267 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kieselbach Galéria Ajánló. 2010. tavasz,
106-107. o. 38. kép

Kopócsy Anna: Klie Zoltán - A kozmikus
festő. Budapest, 2005.
„Klie Zoltán korai munkáinak zömét általában az Art Deco nemzetközi irányzatához sororják, de
képei legalább annyira rokoníthatók a szürrealizmus tradíciójával. » Egy külön világ, egy külön
lélek, egy külön paletta «- írta róla Szomory Dezső 1937-ben.”
/Molnos Péter tanulmányában így ír Klie Zoltánról/
„Egyéni hangvétele pályatársaitól jól megkülönböztethetővé tette az alkotásait, csakhogy ennek
a nagyon is individuális festői világnak nem volt egyszerű a közelébe férkőzni. Képeinek
naivitása, meseszerűsége néha meghökkentően gyermetegnek tetszett, „barbarizált” formái
pedig gyakran hatottak idegenszerűnek. Koloritja is olykor szokatlanul bizarr volt. Mindez
hozzájárult az egymással ellentétes és végleges vélemények kialakulásához, amelyek szerint Klie
Zoltán hol őserdei géniusznak, hol naiv álmodozónak minősült.”
/Kieselbach Gyűjtemény. Magyar festészet 1900-1945. Szerk.: Szabadi Judit. Budapest, 1996.
270 o./
„[…]Többségükben csak reprodukciókban ismertek azok az aktok, amelyek a húszak évek második
felében, illetve 1930 körül készültek. Fekvő és ülő testtartásban, ruhátlanul vagy fürdőruhában
jelenítette meg őket, mögöttük legtöbbször képkivágatban gyakran valamilyen természeti
jelenséget ábrázolt. A megörökített női alakok rendszerint csukott szeműek és magukba
révedők, időtlenséget sugároznak.”
/Klie Zoltán. A kozmikus festő. Szerk.: Kopócsy Anna. Budapest, 2005. 24 o./

Moise Kisling: Akt szabadban, 1932, magántulajdon
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84 Tornyai János (1869-1936)

85 Egry József (1883-1951)

Ismerkedés a betűkkel (Népoktatás a tanyán), 1904 körül
Learning about the Letters, c. 1904

Fiatal lány virágos kendővel, 1914
Young Girl with Floral Scarf, 1914

89x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tornyai

80x63 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József 1914

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 347 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 8 695 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 658 - 7 763 EUR

n
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86 Nagy István (1873-1937)
n

Erdélyi havasok (Gyimesi táj), 1930 körül
Transylvanian Mountains, c. 1930
60x72 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Nagy István
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 422 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 633 - 27 950 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- 1940-ben vásárolta a művész özvegyétől a bajai
mecénás-gyűjtő, dr. Aszalós Imre szemész főorvos, tőle
fiához, Aszalós Endréhez került.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nagy István emlékkiállítás. Türr István Múzeum, Baja,
1963. október–december (Erdélyi havasok)
- Nagy István halálának 30. évfordulójára rendezett
emlékkiállítás. Tanítóképző Intézet - Türr István Múzeum,
Baja, 1967. május–június. (Kat. 69. Erdélyi havasok)
- Nagy István. Kieselbach Galéria, Budapest, 1999. május.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Pap Gábor: Nagy István. A Művészet Kiskönyvtára LXX.
Budapest, 1965. (43. Erdélyi havasok)
- Solymár István: Nagy István. Budapest, 1977. (XXXV.
színes kép)
IRODALOM | bibliography
- Kovács Zita-Aszalós Endre: Egy bajai mecénás, Dr.
Aszalós Imre műgyűjteménye. In.: Cumania, (A
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve) 17. kötet. Kecskemét, 2001. 341-–382.
Nagy István képeinek egyik legjelentősebb gyűjtője, dr. Aszalós Imre bajai szemész főorvos
1940-ben, a művész özvegyétől vásárolta meg az egész életmű egyik legszebb darabját, az
Erdélyi havasok című képet. A festő önzetlen támogatója és művészetének népszerűsítője
először a debreceni Déri Múzeum igazgatóját szerette volna rábeszélni, hogy a város
részére szerezze meg a festményt. Próbálkozása kudarcot vallott. Az igazgató „mereven
elzárkózott, s végül ezt a képet is én vásároltam meg” – olvashatjuk egy vele készült
interjúban. Aszalós ekkor már jó ideje ismerte a hagyatékban maradt remekművet, sőt nem
egyszer beszélgetett róla Nagy Istvánnal is. Emlékei szerint a művésztől egyszer azt is
megkérdezte, hogy a képet vajon miért dominálja a kék szín. A tömör, szentenciaszerű
válasz legalább annyira jellemzi a festő emberi, mint alkotói karakterét: „a hóra nem az a
jellemző, hogy fehér, hanem hogy hideg.”

A fénykorában több mint száz Nagy István művet számláló Aszalós-gyűjtemény kimagasló
csúcsai, három koronája kerül most a közönség elé. Az egykor a művésztől, illetve
özvegyétől megvásárolt alkotások közel kilenc évtized elteltével, most először válnak
elérhetővé. Az erdélyi táj csendes monumentálisa, a kelebiai erdő fekete csendje és a
bakonyi dombok letisztult szerkezete bepillantást enged a 20. századi magyar festészet
egyik legnagyobb géniuszának egyszerre komor és fenséges világába. „Egy új Van Gogh
volt!” – írta róla a festőtárs, Mikola András. Ám e rokonság nem pusztán, sőt nem
elsősorban a könnyen felismerhető stílusjegyekre vonatkozik. Példájának értő követője, a
képeiből sokat merítő Barcsay Jenő így jellemezte őt és műveit: „Olyan volt, mint egy
apostol. Amikor beszélt, az ég felé nézett és kijelentett – úgy, ahogy kinyilatkoztatások a
képei.”

Nagy István: Havas tájkép, 1930 körül, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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87 Nagy István (1873-1937)
n

Fasor Kelebián, 1929
Row of Trees in Kelebia, 1929
40x43 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 316 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor dr. Aszalós Imre, majd fia, Aszalós Endre
tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nagy István halálának 30. évfordulójára rendezett
emlékkiállítás. Tanítóképző Intézet - Türr István Múzeum,
Baja, 1967. május–június. (Kat. 26. Fasor Kelebián)
- Nagy István. Kieselbach Galéria, Budapest, 1999. május
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Solymár István: Nagy István. Budapest, 1977. (180. Fasor
Kelebiában)

“Közte s meghitt tájai, meghitt parasztemberei közt oly kapocs fejlődött, amely fölöslegessé tett
minden festői fortélyt, minden teoretikus meggondolást. Kevés szóval beszél, mint minden ember, aki
biztosan tudja, mit akar mondani. Előadása tehát kurtaszavú, éppen nem körülményes. De annál
erőteljesebb. Szilárdan odaszegezett vonalak s a papiros patyolatfehérje: e két szimpla elem
kiaknázásából állnak elő rajzai. Pasztellfestményein pedig ugyanazt a szerepet játsza a határozottan
odatett, semmivel nem lágyított szín. Mindez pedig nem valamely iskolában fölszedett séma vagy
metódus szerint megy végbe: Nagy István megteremtette magának a maga nyelvét, munkái első
pillantásra megkülönböztethetők bárki másétól. Így, mindig csak önmagára hallgatva, mindig
magányosan dolgozva, mindig a lényeg felé törve bejutott legjobb művészeink sorába.”
(Lyka Károly: Nagy István képei. Uj idők, 1923/43.)

Georges Seurat: Tájkép két lóval, 1883 körül, magántulajdon
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88 Tóth Menyhért (1904-1980)
n

Arc
Face
49x34 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 105 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 726 - 5 590 EUR
© Zsellér Jenő

89 Nagy István (1873-1937)
n

Őszi alkony a Bakonyban, 1926 körül
Autumn Dusk in Bakony, c. 1926
45x59 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 316 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor dr. Aszalós Imre, majd fia, Aszalós Endre tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nagy István halálának 30. évfordulójára rendezett emlékkiállítás.
Tanítóképző Intézet - Türr István Múzeum, Baja, 1967. május–június.
(Kat. 58. Őszi alkony a Bakonyban)
- Nagy István. Kieselbach Galéria, Budapest, 1999. május
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Solymár István: Nagy István. Budapest, 1977. (142. Őszi alkony a
Bakonyban)

178

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

179

90 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Kilátás a kastélyparkra, 1910 körül
View of the Castle, c. 1910
60x74 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 21 739 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 31 055 - 49 689 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula - Képek egy eltűnt világból.
Kieselbach Galéria, 2015. március 17. - 2015. április 16.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Budapest-Győr,
2015. 104. o.

„A családjával sokat utazó, Európa híres képtárait már gyermekként is megismerő
Batthyány Gyula művészi ízlésére természetesen az őt körülvevő miliő, elsősorban a
családi műgyűjtemények, a bennük őrzött festmények és iparművészeti tárgyak is fontos
hatást gyakoroltak. A döntő impulzust minden bizonnyal [nagybátyja] ifjabb Andrássy
Gyula kollekciója, a tiszadobi és budapesti palotákban felhalmozott műtárgyak mesés
gazdagsága gyakorolta rá, de édesapja, Batthyány Lajos is jelentős művek sorát
mondhatta magáénak. […] A patinás iparművészeti anyag mellett a festmények sorában
holland és itáliai 17. századi mesterek tűnnek fel, néhány francia rokokó művel, valamint
a 19. századi magyar klasszikusok közül többek között Markó Károly és Barabás Miklós
alkotásival kiegészítve.”
/Molnos Péter: Gróf Batthyány Lajos. Budapest-Győr: Kieselbach Galéria, 2015. 18. o./

A cigarettázó Batthyány Gyula tartalékos
honvéd huszártisztként 1914-ben

Az ikervári Batthyány-kastély, Batthyány Gyula szülőhelye és gyermekéveinek
egyik színhelye
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91 Bálint Endre (1914-1986)

92 Anna Margit (1913-1991)

Kobold ördögvillával, 1947
Goblin with Devil Fork, 1947

Lovas (Messiás sorozat), 1984
Rider (Messiah Series), 1984

25x10 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Bálint 47

60x30 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Anna Margit 1984

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 105 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 347 - 7 453 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 658 - 9 316 EUR

n

Az École Européenne. L’art
de la Liberté, la Liberté de
l’art című kiállítás leporellója
Bálint Endre Kobold ördögvillával című képével a
címoldalán

182

Kieselbach galéria

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szenvedély és tudás, Bedő Rudolf műgyűjteménye,
Budapest, Kieselbach Galéria, 2010. 107. oldal

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Tisztelet Anna Margitnak, Erdész Galéria, 2001. 06. 06-19.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Dr. Turai Hedvig: Tisztelet Anna Margitnak.
Erdész Galéria, 2001.
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93 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Mednyánszky László portréja, 1916
Portrait of László Mednyánszky, 1916
53x43 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai 1916
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kriegsmaler Mednyánszky F. P. 39
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 316 - 15 527 EUR

„Rippl-Rónai, képeinek műfajok szerinti számbavétele alapján, elsősorban portréfestőnek látszik. Nemcsak kifejezett arcképei és egész – vagy félalakos portréi, kettős – és
csoportképei, önarcképei alapján, hanem életképszerűen, intérieurben vagy tájban, kertben megjelenített alakjai miatt is, akik esetenként kiemelkednek környezetükből, máskor
egyenrangúak vele […]. A portrénak azonban sajátos változatait hozta létre Rippl-Rónai.”
/Nagy Ildikó szerk.: Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1998/1) 125 o/
„Rippl-Rónai, portréinak egy részén, elsősorban és csupán a fejre, annak teljes személyiséget kifejező voltára figyelt: az arc ezeken betölti a képteret. […] Modelljeit tekintve Rippl
legfontosabb portréi családtagjairól, alkotótársairól és önmagáról készültek. Az előbbiekhez fűződő bensőséges kapcsolatának köszönhetőek imént leírt újításai a különféle
portréfajtákban. A barátságképekre mégis érdemes külön kitérni, mert szellemi társairól készített portréinak nagy számával Rippl nemcsak az egyéniség, az alkotótevékenység,
hanem az alkotó közösség jelentőségéről is vallott.”
/Nagy Ildikó szerk.: Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1998/1) 126 o./
„Párizsból hazatérve Rippl kapcsolatba került a magyarországi művészeti élet felkavaró egyéniségekkel, új csoportokkal, a műpártolásban új szellemet képviselő, kortárs műveket
gyűjtő műbarátokkal és az azokról író kritikusokkal, írókkal. Hazai baráti portréi főként 1906-os sikerét követően készültek. A művésztársakét azonban kevésbé a tényleges
összetartozás, mint inkább személyes érdeklődése és festői ambíciója hívta életre.”
/Nagy Ildikó szerk.: Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1998/1) 126 o./

Az Érdekes Újságban jelent meg egy közös fotó
Rippl-Rónairól és Kokoschkáról, a fronton, az amatőr fotót Csete Antal tüzér hadnagy készítette.
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Mednyánszky László a KPQ tagjaként a fronton, 1914 után.
Fotográfia, Privatarchiv MCO, Wien © Privatarchiv M. Christian
Ortner

Mednyánszky László természetet utánzó
kulisszák előtt, mint „természetjáró”
(Carl Pietzner műterme, Bécs, 1904
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94 Bernáth Aurél (1985-1982)
n

Parkban, 1930
In the Park, 1930
103x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: BA
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 49 689 EUR
Becsérték: 22 000 000 - 38 000 000 Ft
Estimated price: 68 323 - 118 012 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Fruchter Lajos gyűjteményében
– Dr. Radnai Béla gyűjteménye
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes kiállítása,
Budapest, Ernst Múzeum, 1956
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Péter András: Fruchter Lajos gyűjteménye.
In.: Magyar Művészet 1931, 61–110.
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás, Kieselbach Galéria, Budapest, 2004, 646. kép
- Magyar művészet 1900–1950. Radnai-gyűjtemény. Győr.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2005, 21., 264
- Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2009, 39.
IRODALOM | bibliography
- Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2009
- Végvári Lajos: Szőnyi István. Bernáth Aurél. Well-PRess,
Miskolc, 2003
- Pataky Dénes: Bernáth Aurél. Corvina, 1972.
- Péter András: Fruchter Lajos gyűjteménye. In.: Magyar
Művészet 1931, 61–110.
- Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Frank János, Ernst Múzeum, Budapest, 1956.

Marc Chagall: Az élet fája, 1966, magántulajdon
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Pöstyéni idill

A legnagyobb gyűjtőknél

A Berlint, a Sturm körét és az absztrakt kísérleteket
1926-ban otthagyó Bernáth Aurél az 1920-as évek
második felében a magyar látványfestészet legkiválóbb
tehetségévé, majd a Gresham-kör kulcsfigurájává vált.
1931-es berlini kiállítása kapcsán a kor egyik legbefolyásosabb német művészettörténésze, Julius Meier-Graefe
emelte a legnagyobbak közé festészetét: „Magyarország
ezzel az egy festővel éppúgy, mint Norvégia egykor
Munchhal, azoknak a modern művésznépeknek a sorába
nyomul előre, amelyekre ezután nagyon fel kell
figyelnünk.” Bernáthot páratlan színkultúrája, érzékeny
ecsetkezelése és romantikus álomvilága a
„posztnagybányainak” nevezett, két világháború közötti
látványfestészet főszereplőjévé avatta. A Riviéra (1927,
Magyar Nemzeti Galéria) áttörése után szoros viszonyt
alakított ki a kor legjobb műgyűjtőivel. Bernáth felesége,
Pártos Alice a szlovákiai Pöstyén híres szanatóriumában
kapott állást 1926-ban, ahol a festő is ideális művészi
környezetre talált, fürdővel, szállókkal, folyóparttal és
kastéllyal. „Mintha egy oázisra érkeztem volna – írta Utak
Pannóniából című visszaemlékezésében Pöstényről –,
szaharai gyaloglás után.”

Szemlélődésre hajlamos, merengő lelkialkata a táji
környezetben megélt, érzelmileg sűrített pillanatokat
kereste a pöstyéni hétköznapokban. Az Esti park szerelmes
párral című képén (korábban Parkrészlet) egy egészen
különleges kora estét örökít meg, ahol a valószerűtlenül
rózsaszínekben és kékekben játszó alkonyi égbolt alatt egy
szerelmespár simul egymáshoz a kastélypark padján, a
már-már mitikus életfává, világtengelyé növesztett fa
alatt a padon. Ahogy Péter András írta a képről: „Lírája
már nem az emberhez kapcsolódik (…), hanem a
dolgokhoz és főleg az organikus, élő természethez. Ilyen
irányú törekvések már régebbi tájképein is gyakran
mutatkoztak, de sohasem olyan mély intenzitással, mint e
Parkrészlet-ben, amelyben még azt is megengedte
magának, hogy a kert szuggesztív lírai hangulatú keretébe
szentimentálisan banális motívumot, egy szerelmes párt
illesszen be a nélkül, hogy e kényes motívum tartalmi
asszociációi megzavarhatták volna a kép hangulati és
kompozicionális egységét.” A bernáthi életmű kimagasló
remekművei közé tartozó festmény a kor legendás
műgyűjtőkének, Fruchter Lajosnak fantasztikus kollekciójába került. Tőle szerezte meg a 20. század derekának
másik híres gyűjtője, Radnai Béla, aki – többek között –
kölcsönadta Bernáth nagy szabású, 1956-os életmű-kiállítására.

A Fruchter-villa szalonja az ajtó mellett jobbra Bernáth képével,
1930-as évek
Kieselbach galéria
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95 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Különleges fények a víz felett, 1934
Special Lights over the Water, 1934
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Járitz J. 1934
Hátoldalon | Reverse: Salon de Independants 1976-os címkéje
Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 491 EUR
Becsérték: 600 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 484 EUR

Piet Mondrian: Naplemente, 1910es évek, magántulajdon
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96 Koszta József (1861-1949)
n

Rózsák vázában
Roses in Vase
30x23 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 18 634 EUR

„(Koszta) Festészetének egyik finom, gyengédséget igénylő témája a virágcsendélet. (…) Itt is a valósághoz hűséggel közelítő mestert
ismerjük fel benne. Az egyszerű falusi virágok a maguk természetes színében és formai gazdagságukban ragadják meg. Kedveli
harsány piros színeiket és meglátja a fehér virágok nagyon gazdag színárnyalatait.”
(Bényi László: Magyar mesterek: Koszta József, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1959, 39. oldal)
„Parasztvirágokból csendéleteket állít össze, piros, fehér, zöld színekből, a legmindennapibb virágok egyszerű színeiből, de ezek a
színek égnek, izzanak, bőséges és zsíros foltokban, szélesen, pasztózusan odavetve.”
(Lázár Béla: Koszta József művészete in.: Oltványi-Ártinger Imre (szerk.): Magyar Művészet, 13/1937, 82-83. oldal)
„A szeretettel variált apró virágokon keresztül is képes volt érzékeltetni a teremtett világ végtelen változatosságát és szépségét.”
(Szinyei Merse Anna: A Magyar Festészet Mesterei, Koszta József, Kossuth Kiadó/ Magyar Nemzeti Galéria, 2014, 62. oldal)

Camille Corot: Virágcsokor dohánytartóval, 1873 -1874, magántulajdon
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97 Ferenczy Béni (1890-1967)
n

Tengerparton, 1936
On the Beach, 1936
30x40 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szita Józsefnek Ferenczy
Béni 1949 FB 1936
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 553 EUR

98 Egry József (1883-1951)
n

Balatonparton (Keszthely)
By the Lake Balaton (Keszthely)
32x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József Keszthely
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 696 EUR
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99 Lotz Károly (1833-1904)

100 László Fülöp (budapest 1869-1937 tilford, surrey)

Fiatalkori önarckép, 1860-es évek eleje
Young Self-Portrait, early1860s

Alfons Mumm von Schwarzenstein portréja, 1903
Portrait of Alfons Mumm von Schwarzenstein, 1903

43x34 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

92x74 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: László F. E. Vienna 1903

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 211 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 8 075 - 11 180 EUR

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 695 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 527 - 24 844 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Ernst Lajos, majd Vastagh Gyula gyűjteményében

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Művészet, 12. évf. (1913. december), 10. szám, 367. o.

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A magyar történet, irodalom, művészet, színészet és zene emlékeinek
gyűjteménye, Budapest, 1912
- Lotz Károly emlékkiállítása, Műcsarnok, 1933

Hivatkozási szám a The De Laszlo Archive Trust életműgyűjteményében: 110923

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Magyar művészet, 1931, 317. (Önarckép, Ernst Lajos úr tulajdona), Bakó Zsuzsanna. A szépség festője. Lotz
Károly 1833-1904. Budapest, 1994, kat. 28, Árverési Közlöny LXXXV, 1938 március, kat 573, III. tábla
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Festményünk modellje, Philipp Alfons Mumm von Schwarzenstein 1859-ben született a
pezsgőfejedelem, Hermann Mumm von Schwarzenstein fiaként, akinek nevéhez olyan máig is
működő sikercégek alapítása kötődik, mint a reimsi G. H. Mumm és az azóta betagozódott
frankfurti P. A. Mumm. A Mumm família a legrégebbi frankfurti polgárcsaládokhoz tartozott, és
a folyékony arany gyártása mellett számos tagja töltött be diplomáciai tisztséget a központi
hatalmak oldalán. A fiatal Alfons ehhez hűen jogot és kamarillavezetést tanult Németországban, majd diplomáciai pályára lépett: pályája csúcsán (beutazva egész Európát), 1901-ben a
németek kihelyezett birodalmi nagykövete lett Kínában, ahol még abban az évben
szeptember 7-én ő írta alá Németország képviselőjeként a Bokszer Protokollt.

Mumm Gold N°1

Mumm Le Rosé

Mumm Cordon Rouge

Habár Alfons Mumm von Schwarzenstein neve eddig talán nem csengett ismerősen a magyar
közönség számára, a „Mumm” szó már a múlt század eleji magyar szóhasználatban fogalommá
vált. Az éjszakai mulatók nyelvén a kifejezés azt az állapotot jelentette, mikor a nyelv már nem
képes elasztikusabb forgásra és ezért megelégszik ezzel a rövid indulatszóval: „Mumm!”
A vezényszóra a pincér kicsavarta a karcsú pezsgőspalack nyakát és már öntötte is ki a friss
habzó nedűt a szomjazó pohárba. A Mumm pezsgő az 1900-as évek elején hódította meg
igazán az öreg kontinenst, Európa vezető király családjai az Osztrák-Magyar Monarchiától
kezdve Belgiumon, Hollandián, Dánián és Svédországon át Norvégiáig mind Mummot ittak.
René Lalou kreatív irányítása alatt a márka története összefonódott a 20. századi francia
művészet történetével is, hiszen olyan nagy művészek tervezték címkéit és arculatát mint
Maurice Utrillo vagy Léonard Foujita. A Mummok jeligéje – „csak a legjobbat” – a brandet
máig a gasztronómia legmagasabb köreiben tartja.
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101 Gadányi Jenő (1896-1960)
n

Kék-piros csendélet (Absztrakt csendélet, Szőlős csendélet), 1933
Blue-Red Still-Life (Abstract Still-Life, Still-Life with Grapes), 1933
65x85 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gadányi Jenő 933
A kép vakrámáján cédulatöredék „12?” számmal, a Nemzeti Szalon kiállítási
raglapjának töredéke, valamint olasz vámcédula az 1930-as évekből.
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 8 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 24 845 - 49 689 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gadányi Jenő (1896–1960) festőművész.
Szerk.: Rainer Péter. Budapest, 2015. 150.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gadányi Jenő festőművész kiállítása. Tamás Galéria,
Budapest, 1935. április 20.–május 5. (Feltehetően azonos:
Kat. Szőlős csendélet)
- KUT Képzőművészek Új Társaságának kiállítása. Nemzeti
Szalon, Budapest, 1936. február–március. (Feltehetően
azonos: Kat. 54. Csendélet)
- Egy/Kor. Különutak és kivonulás a konszolidáció idején.
Képvilág–világkép Gadányi Jenő művészetében.
Műcsarnok, Budapest, 2017. december 6.–január 28.
(Kat. Absztrakt csendélet)

Absztrakt fellángolás
A magyar avantgárd absztrakt irányzata a húszas évek után
itthon elsősorban a tipográfia és a reklámgrafika műfajában
élt tovább, ám 1930 körül, egy rövid periódus alatt végre
megszületett néhány jelentős olajfestmény is. Kassák Lajos
Munka című folyóirata körül alakult ki egy fiatal festőkből,
írókból álló társaság, akik 1930-ban már közösen mutatkoztak be a Tamás Galéria Új Progresszív Művészek című
kiállításán. A csoport magját Kepes György, Korniss Dezső,
Hegedűs Béla, Schubert Ernő, Trauner Sándor és Vajda Lajos
alkották, de mellettük többek között Bene Géza és Gadányi
Jenő is bemutatta hasonló szellemben fogant alkotásait. Ezek
a művek általában a geometrikus szerkesztést ötvözték a
szürrealista montázzsal: lebegő motívumok sajátos „rendbe”
illesztve jelennek meg a tiszta, absztrakt síkkompozíció
„háttere” előtt.
Túl a tárgyakon

A hiányzó láncszem
Az 1945 előtti magyar absztrakt festészet egyik legizgalmasabb és legszebb alkotása Gadányi Jenő Kék-piros csendélet
című kompozíciója. Értékét és jelentőségét – elsődleges
művészi kvalitásain túl – az is növeli, hogy ezt az irányzatot
alig néhány alkotás reprezentálja a hazai múzeumokban és
magángyűjteményekben. Az izmusok utáni gyors kijózanodás, a mecénási kör óvatosabbá válása az 1920-as évek
elejétől nem kedvezett a Tanácsköztársaság miatt amúgy is
gyanússá váló absztrakt művészet térhódításának. Ráadásul a
legmodernebb festők kényszerű emigrációja miatt a
nonfiguratív művek többsége eleve külföldön született meg.
Ami néha napján hazakerült, az is „csupán” sokszorosított
grafikai munka volt: Bortnyik, Kassák, Bernáth és Péri mappái
így váltak a magyar avantgárd legnagyobb művészi tetteivé,
ám nem feledtetik a reprezentatív olajképek feltűnő hiányát.
Az emlékanyagra újabb hatalmas csapást mért, hogy az 1945
utáni magyar kultúrpolitika ellenségnek kiáltotta ki az
absztrakt művészetet. Az állami monopóliummá tett
műkereskedelem elhanyagolta ezt a területet, miközben
hamar kiderült, hogy a külföldi múzeumok és magángalériák
éppen ebben látnak igazi, konvertibilis értéket. Kassák és
Bortnyik képarchitektúrái, Vajda szürreális rajzai és Szobotka
Imre kubista kompozíciói szó szerint mappaszámra
vándoroltak ki az országból, sőt a jószemű, nemzetközi
rálátással rendelkező nyugati gyűjtők és kereskedők
igyekeztek minden absztrakt szemléletű magyar művet
megszerezni és külföldön értékesíteni. Ezeknek a folyamatoknak köszönhető, hogy Gadányi korai, absztrakt szemléletű
képei ma már páratlanul ritka kincsek, egy fájóan hiányzó
irányzat utolsó emlékei.
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Gadányi kezdetben mestere, Vaszary János stílusát követte,
majd 1927-es párizsi útja után – többek között Picasso és
Braque hatására – képein egyre nagyobb szerepet játszott a
formákat autonóm, logikus rendbe szervező konstruktív
képszerkesztés. A harmincas évek elején születő többi
képéhez hasonlóan a Kék-piros csendéleten sem lép el
végérvényesen a látványvilág tárgyi valóságától, de az
ábrázolt motívumokat színfoltokká stilizálva, a teret éles
kontúrokkal határolt síkokra bontva keresi a fizikai látvány és
az érzelmi tapasztalat szintézisét, a tiszta formaritmusokat és
a színek üdítő ragyogását aknázva ki képe legfőbb
hatóerejeként. Az asztal lapja, a gyümölcsökkel teli tál, az
átlátszó üvegkancsó és a rikító piros alma már messze
túlmutat a kézbe fogható tárgyak együttesén: „A ritmus a
kép lélegzete” – írja 1935-ös naplójegyzeteiben, majd hozzá
teszi azt a definíciót, amit a Kék-piros csendélet szavak nélkül
is illusztrál: „A kompozíció – rend, a konstrukció – fegyelem,
a ritmus – ösztön, a festőiség – líra.”

Gadányi Jenő: Konstruktív csendélet, 1933. magántulajdon
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102 Pechán József (1875-1922)
n

Spanyol szépség, 1910 körül
Spanish Beauty, c. 1910
100x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pechán József
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 8 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 24 845 - 43 478 EUR

„De talán azt mondhatnánk, hogy Czóbel Béla fauvista palettájának megismerése zavarta fel leginkább Pechán József
festői ösztönét. Teljes lényével bevette magát az adriai tengerpart ünnepi színpompájába, Baden-Baden üdeségébe és a
szarajevói bazár tarka színorgiájába […]. Pechán palettája egyszeriben fellángol a tiszta színek szabad áradatában. A
sárgák, kékek, vörösek és zöldek, valamint az ibolyaszín árnyak a vakító fehér felületeken teremtik meg Pechán legjobb
alkotásait […]”
(Bela Duranci művészettörténész, kritikus)
„Ziffer barátja volt a palánkai asztalosfiúból festővé váló Pechán József, aki ugyancsak egyéni színt képviselt a neósok
között, és művészete némiképp érintkezett a Nyolcak piktúrájával. Münchenben az akadémián, majd a Hollósy-iskolában
tanult, itt ismerkedett meg Zifferrel, az ő révén Czóbellel és hatására Pechán is a neósok stílusában kezdett festeni.”
(Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet 1890-1919 I., Budapest, Akadémia, 1981, 316. o.)

Pechán József művei a Verbászi Városi Múzeum állandó
kiállításán, Szerbia
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103 Bruck Lajos (1846-1910)

104 Berkes Antal (1874-1938)

Patakparton, 1874
By the Brook, 1874

Az Állatkert bejárata a Ligetben, 1913
Zoo Entrance in Városliget, 1913

21x27,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bruck Lajos 1874

50x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes A. 1913

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 106 EUR

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 6 211 EUR

n
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105 Czene Béla (1911-1999)

106 Kádár Béla (1877-1956)

Lány kék kockás szoknyában 1969
Girl in Blue Checkerd Skirt, 1969

Fiatal lány piros ruhában
Young Girl in Red Dress

80x60 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla 1969

70x50 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 329 EUR

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 - 21 739 EUR

n
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107 Lossonczy Tamás (1904-2009)
n

Játékos formák, 2000
Playful Forms, 2000
60x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Lossonczy Tamás 2000
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 497 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 242 EUR
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“Habár a mandala a Selbst mint a pszichés teljesség egyik szimbóluma, egyúttal Isten képe is, imago Dei,
mivel a középpont, a kör és a négyesség régóta ismert istenszimbólumok. (…) Az egyházi és alkímiai
irodalomban egyaránt gyakran idézeik a következő mondatot: “Isten egy végtelen gömb (vagy kör),
amelynek középpontja mindenütt van, perifériája viszont sehol.”
(Carl Gustav Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan, Budapest, Scolar Kiadó, 2011, 311-12. oldal)

108 Balázs János (1905-1977)
n

Világok kinyílása (Körforgás)
Opening Worlds (Circulation)
46,5x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János.
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 3 106 EUR
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109 Szőnyi István (1894-1960)
n

Nyári délután a zebegényi kertben
Summer Afternoon in the Garden by Zebegény
101x121 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 31 056 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 19 000 000 Ft
Estimated price: 43 478 - 59 006 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szőnyi István tizenhat képe. Budapest, 1932. (Udvaron)
- Fenyő Iván: Szőnyi István. Budapest, 1934. (25. Kertben,
1932)

Jelen képünk hátoldala. Szőnyi István ezt a képét egy olyan vászon hátoldalára festette, amelyre eredetileg a Tamás Galéria (Budapest, V. Akadémia u. 8.)
hirdetését festették.

„Szőnyi a szelíd életharmóniák festője. Mintha az elveszett paradicsom boldog
visszfénye derülne ezen a zebegényi világon. Gondnak, akarásnak, nekifeszülésnek semmi nyoma. A lét puha ölében való édes, öntudatlan ringatózás hangulata
terjeng a képekben.” (Kállai Ernő)
„Ereje, belső biztonsága talán abból fakadt, hogy tudnia kellett saját magáról –
stílusirányzatoktól és tendenciáktól, változó korszakoktól függetlenül – egyszerűen nagyon jó festő.” (Bernáth Aurél)
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110 Udvary Pál (1900-1987)

111 Schönberger Armand (1885-1974)

Vándorcirkusz (Caia)
Circus (Caia)

Domboldal házakkal, 1920-as évek vége
Hillside with Houses, late 1920s

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

53x43,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 553 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 6 211 EUR

n
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112 Orbán Dezső (1884-1986)

113 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Liget, 1910 körül
Grove, c. 1910

Mediterrán táj, 1899 körül
Mediterranean Landscape, c. 1899

52x69,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Orbán

40x29 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 490 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 074 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 13 665 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Jakab Dezső építész gyűjteményében
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114 Vaszary János (1867-1938)
n

Gomolygó felhők, 1905
Curling Clouds, 1905
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J 905
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 527 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 21 739 - 37 267 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892-1919
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003 86. kép
- Modern Hungarian Painting 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 86. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 86. kép.

Ferenczy Károly: Őszi Izvora, 1909, Ferenczy Múzeum, Szentendre
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Remekművek
R é v Mik l ó s g y ű j t e m é n y é b ő l
Rév Miklós lakása három emelettel a miénk felett volt, a
Köztársaság tér híres OTI-házainak egyikében. Az Országos
Társadalombiztosító Intézet által 1933-ban megrendelt,
bauhaus stílusú épületekben izgalmas összetételű
lakóközösség élt. Miklós bácsi képviselte az őslakókat, a
„nagy generációt”, akik közül a kilencvenes évek elején már
alig maradt valaki. Csak párszor jártam nála a nyolcadik
emeleten, de otthona és megnyerő személyisége nagy
hatást gyakorolt rám. Ha most visszagondolok, nála, 1993
körül láttam először valódi műgyűjteményt. A festmények
szinte tapétaként borították be a falakat, a házigazda apró
alakja szerényen húzódott meg a kapitális Fényes Adolf és
Szőnyi-művek alatt, Rippl-Rónai, Kmetty, Egry, Perlrott és
Nagy István képei között.

Rév Miklós és Topor Zoltán
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Rév Miklós persze nem csupán, sőt nem elsősorban
műgyűjtőként vált ismertté. A négy polgári elvégzése után
asztalosként dolgozó fiatalember 1923-ban kezdett el
fotózni, majd 1934-ben csatlakozott a Szocialista
Képzőművészek Csoportjához. A második világháború után
fotóriporterként dolgozott, 1947-től a MAFIRT képosztályát vezette. Legtöbb ismert felvételét a Szabad Nép, majd
a Népszabadság riportfotósaként készítette, ahol a
fotórovat vezetését is rábízták. Tanított, 1965-től elnöke,
majd tiszteletbeli elnöke volt a Magyar Fotóművészek
Szövetségének, de hasonló pozíciót töltött be a MUOSZ
Fotószakosztályában is. Kínában és Vietnámban készült
fényképei kiállításokon és külön kötetekben is közönség
elé került, míg 1997-ben, egy esztendővel a halála előtt a
Mai Manó Fotógaléria rendezett műveiből retrospektív
tárlatot.

Gyűjteményének néhány darabja egy-egy kiállításon már
korábban bemutatásra került, ám ilyen gazdag válogatásban a kollekció most először szerepel a nagyközönség
előtt. A katalógusban látható alkotások ugyanazt igazolják,
mint saját, közel negyedszázados emlékeim: Rév Miklós
két kedvence Szőnyi István és Fényes Adolf volt, több
évtizedes gyűjtői pályáján leginkább e két kiemelkedő
mester munkásságára koncentrált. A Kunvári Bella
kollekciójából megszerzett monumentális Szőnyi-festmény, a Kertben, Fényes egyszerre bájos és megrendítő
arcképe, a Kendős lány, a megemelt nézőpontból festett
Szentendrei háztetők, a páratlanul gazdag faktúrájú Erdő
széle és az intim hangulatot sugárzó Csendélet egytől
egyig igazi, múzeumi rangú remekmű, amely alkotója
legjobb korszakát és a magyar modernizmus klasszikus
periódusát reprezentálja.

Rév Miklós Habik Csaba fotóriporter kamerája előtt
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115 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Szentendrei háztetők, 1907
Roofs in Szentendre, 1907
52,5x70,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A.
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 11 801 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 527 - 24 844 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Rév Miklós gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Fényes Adolf emlékkiállítás. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 1960. (Szentendrei házak)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Oelmacher Anna: Fényes 1867–1945. Művészet
Kiskönyvtára sorozat, Budapest, 1962. 25. kép.
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 330. kép.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 330. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei
1892–1919. Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin,
2008. 330. kép.

Ilosvai Varga István: Lelátás a Dunára (Szentendrei
Duna-part), 1933, Ferenczy Múzeum, Szentendre

Rippl-Rónai József: Halászházak, 1930as évek, magántulajdon
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116 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Alföldi táj
Landscape on the Great Plane
10x16 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes
A kép hátoldalán a Magyar Nemzeti Galéria bírálati cédulája
és a festő autográf felirata: „Kedves Gyuri, buék igaz híve
Fényes Adolf”.
Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 621 EUR
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 931 - 1 242 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Rév Miklós gyűjteményében

117 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Tükröződés (Szolnok), 1902 körül
Reflections (Szolnok), c. 1902
26x35 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A.
A kép hátoldalán aa Magyar Nemzeti Galéria bírálati cédulája,
589, 63(?) és 64334(?) számok, valamint felirat: „Fényes A.:
Zagyva o. fa. 25 x 35 kiáll.: Emlékkiállítás, 1960 MNG”.
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 993 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 1 863 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Rév Miklós gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Fényes Adolf emlékkiállítás. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1960. (Zagyva)
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118 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Erdő széle, 1899
Edge of the Forest, 1899
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes 899
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 453 - 11 801 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892-1919
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003 355. kép
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 355. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 355. kép.

Fényes Adolf: Vasárnap csendje a földeken, 1902, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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119 Szőnyi István (1894-1960)
n

Kertben (Kerti munka), 1937
In Garden (Garden Work), 1937
100x140 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
A kép vakrámáján cédula Szőnyi István autográf feliratával („Szőnyi István Budapest VIII. Baross u. 21., ’Kertben.’
Tempera. ára: 1200-P.”); az Országos Magyar Szépművészeti
Múzeum ungvári kiállításának töredékes cédulája, Kunvári
Bella gyűjtői vinyettája („Szőnyi István: Tavaszi munka. Tul:
Kunváry Bella, V. Petőfi Sándor u. 2.”).
Kikiáltási ár: 4 600 000 Ft / 14 285 EUR
Becsérték: 5 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 17 081 - 23 292 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Kunvári Bella, majd Rév Miklós gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Ungvári Művészeti Hetek. Ungvár, 1941.
- Szőnyi István emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1960. (Kat. 55. Kerti munka – Dr. Kunvári Bella
tulajdona)

Szőnyi István: Szénagyűjtők, 1930-as évek, Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum - Radnai-gyűjtemény
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120 Szőnyi István (1894-1960)
n

Otthon (Fürdőző)
At Home (Bath)
34x25 cm
Gouache, papír kartonon | Gouache on paper and cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 366 - 1 863 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szőnyi István emlékkiállítása magángyűjteményekből.
Polgár Galéria, Budapest, 1999. (Kat. 29. Mosakodó nő)

121 Szőnyi István (1894-1960)
n

Zebegény eső után, 1930-as évek
Zebegény after Rain, 1930s
52x70 cm
Olajtempera, vászon | Oiltempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 211 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 453 - 11 180 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szőnyi István emlékkiállítása magángyűjteményekből.
Polgár Galéria, Budapest, 1999. (Kat. 18. Zivatar után)
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122 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Kendős kislány kék kötényben, 1900-as évek eleje
Young Girl in Blue Apron, early 1900s
70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
A kép vakrámáján dr. Lövengard János ex librise, Kozelka
Aurélné gyűjtői vinyettája, a Mű-Terem Galéria 2004-es
kiállításának cédulája.
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 664 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 527 - 24 844 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Löwengard Miklós, dr. Vadász Mihály, Kozelka
Aurélné, majd Rév Miklós gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Fényes Adolf emlékkiállítás. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1960. (Parasztnő)
- A magyar festészet rejtőzködő csodái – Válogatás
magyar magángyűjteményekből I. Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2004.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Fényes Adolf emlékkiállítás. Katalógus. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 1960.
- Oelmacher Anna: Fényes 1867–1945. Művészet
Kiskönyvtára sorozat, Budapest, 1962. Címlapon.
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 375. kép.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 375. kép.
- A magyar festészet rejtőzködő csodái – Válogatás
magyar magángyűjteményekből I. Kiállítási katalógus.
Szerk.: Virág Judit – Törő István. Budapest, 2004. 161.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 375. kép

Címlap - Oelmacher Anna: Fényes 1867-1945.
A Művészet Kiskönyvtára sorozat XXXIX.
Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,
1962.
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123 Fényes Adolf (1867-1945)

124 Nagy István (1873-1937)

Hazafelé (Nyár)
Homewards (Summer)

Konyhabelső, 1910
Kitchen Enterior, 1910

32x38 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes

23x28 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István 1910

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 180 - 1 552 EUR

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 055 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 173 EUR

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892-1919
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003 547. kép
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125 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Csendélet nárciszokkal és naranccsal, 1907 körül
Still-Life with Daffodil and Orange, c. 1907
43x44 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes A.
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 074 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 - 21 739 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Rév Miklós gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Fényes Adolf emlékkiállítás. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1960. (Csendélet)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 518. kép.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 518. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 518. kép.

Fényes Adolf: Mákoskalács, 1910, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

234

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

235

126 Fényes Adolf (1867-1945)

127 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)

Civódás (Vázlat)
Quarrel (Sketch)

Csendélet könyvvel, gyümölcsös tállal
Still-Life with Book and Fruit Bowl

74x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A

79x62 cm
Olaj, vászon, falemez | Oil, canvas on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Cs.
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba

n

Fényes Adolf: Civódás,
1896, Maros Megyei Múzeum,
Marosvásárhely
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Kikiáltási ár: 170 000 Ft / 527 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 931 - 1 863 EUR

n

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 279 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 763 - 11 801 EUR
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128 Móricz Margit (1902-1990)

129 Mattioni Eszter (1902-1993)

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

Virágcsendélet pillangókkal
Still-Life with Flowers and Butterflies

57x47 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Móricz

72x58 cm
Olajpasztell, farost | Oilpastel on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattioni E

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 600 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 329 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 242 EUR
Becsérték: 500 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 1 863 EUR

n
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130 Ifj. Markó Károly (1822-1891)
n

Firenze látképe, 1872
Florence Landscape, 1872
76x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: C. Markó 1872
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 24 845 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 37 267 - 55 901 EUR

„Már esteledett, mikor az uccára értem. Firenzében az alkonyat teljesen mutatványszerű: mintha rendeznék valahol, az idegenek és a végtelen idő, a helyi közönség és a
világtörténelem számára. Nem szabad elfeledni, mi az alkonyat sugártörését bámuljuk
a firenzei házak homlokán, hogy ezek a színek, ez a halványságra tükrözés, kék
árnyaival, ez a csend, ez a víz, ezek a kövek Michelangelot és Leonardo da Vinci-t is
tanították, Domenico Venezianot tanították fényt és alkonyatot látni s mindazokat,
akik itt észlelték először azt, aki halhatatlan a világban s ki is tudták fejezni: Frau
Giovanni Angelicot és Gozzolit és Ucellot. Ezek mind, itt jártak, alkonyatkor, a firenzei
uccán, mikor az első fátyol takarja az Appeninek kezdő lankáit s a kapuk alatt a varga
és a kosárfonó kiülnek a küszöbre és halkan beszélnek az életről, a gyermekekről, a
politikáról és a készpénzről. Ez a pillanat, mikor egyszerre csönd lesz Firenzében.
Az ezüstműves a Régi Híd apró, fecskefészekszerűen ragasztott vásáros bódéjában,
odadobja a finom vésőt, mely pontosan olyan széles, hegyes és éles, mint volt Cellini
idejében – s a kézben és a lélekben, mely e pillanatokban észleli az alkonyat
sugártörését az Arno fölött, él valami a régi mesterek ügyességéből és lelkéből.
Firenze tartja az időt, mint egy nagyon nemes tartály valamilyen illatot.”
(Márai Sándor: Firenze - részlet)

Markó művek a firenzei Galleria d’Arte Moderna egyik
termében, Palazzo Pitti
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131 Frank Frigyes (1890-1976)

132 Balázs János (1905-1977)

Ódon házak, 1970
Old Houses, 1970

Pécskődombi cigánytelep, 1975
Gipsy Settlement by Pécskődomb, 1975

52x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Frank Frigyes 70

37x70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János. 1975.

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 776 - 1 552 EUR

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 2 484 EUR

n
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133 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Budapest látképe a Lánchíddal, 1910-es évek
Budapest View with the Chain Bridge, 1910s
119x98 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba Vilmos
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 68 323 EUR
Becsérték: 30 000 000 - 42 000 000 Ft
Estimated price: 93 168 - 130 435 EUR
IRODALOM | bibliography
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina–Szücs György–Gosztonyi Ferenc,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006
- Boros Judit: Perlrott Csaba Vilmos. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2015

Matisse tanítványa

El Greco bűvöletében

Perlrott Csaba Vilmos ahhoz a fiatal festőnemzedékhez tartozott, amely már megengedhette magának, hogy az akadémiai klasszikus stúdiumok helyett modern szellemiségű
magániskolákban képezze magát. Az életrajzi források ellentmondásait kiküszöbölve a mai
művészettörténeti kutatás szerint Perlrott 1903-ban érkezett Nagybányára, majd 1906
végén jutott el Párizsba, ahol több magániskolában is megfordult a következő évben. Több
évig töltötte a teleket Párizsban, a nyarakat pedig Nagybányán, ahol lezajlott már az
összeütközés a konzervatívabb alapítók és a francia vadak szellemiségétől átitatott fiatal
neósok között. Perlrott – értelemszerűen – a neósok táborával tartott, hiszen nemcsak
képein jelent meg Matisse egyértelmű hatása, hanem beiratkozott a fauve mester híres
szabadiskolájába is. Mattise mellett a klasszikus szobrászat és Cézanne hatása volt
megkerülhetetlen művészete kiforrásában. Nem véletlen írta 1909-es kiállításáról Bölöni
György, hogy „vörös színei, feszülő zöldjei, kirobbanó sárgái szemet szúrnak, pedig a
művészet szabadsága – hogy nagyon prózaiasan beszéljünk – meg sem engedi, ilyeneken
fennakadjunk. A képe pedig pogány, egészséges fejezet az emberi életből, friss, üde, és
olyan általános emberi érzéseket ad, olyan monumentális masszáját hozza mozgásba
szenzációinknak, hogy igazán antik márványszobrok azok, amelyek ilyenformán nyúlnak
hozzánk.”

Két párizsi kiállítás után Perlrott a frissen alapított, modern szemléletű művésztelepre,
Kecskemétre költözött 1910-ben. Ősszel viszont ismét Párizsba járt, majd Matisse-t követve
Spanyolországba utazott. A francia festők már az 1860-as évektől tanulmányozták a
spanyol klasszikusokat, mindenekelőtt Velázquez és Goya művészetét. Az expresszív
formatorzítások és fauve erővonalak előképeit kereső modern alkotók viszont El Greco
manierista festészetét fedezték fel maguknak a 20. század elején. Perlrottot elsősorban El
Greco drámai színkezelése és nyúlánk figurái ragadták meg Spanyolországban, műveit
kereste fel Madridban, Toledóban és Sevillában is. „Igaza volt tanár úrnak, amikor azt
mondta, hogy ki van zárva, hogy Cézanne ne ösmerte volna Grecót” – írta egy levelében
hazulra, Lázár Bélának. Az inspiráció erejét bizonyítja, hogy 1911-ben újra visszatért
Spanyolországba. El Greco iránti rajongásában osztozott a legnagyobb magyar műgyűjtővel, Nemes Marcellel, aki „menedzserként” személyesen is szerepet játszott a manierista
festő európai újrafelfedezésében, ugyanakkor Kecskeméttel is szoros közelségbe került a
művésztelep támogatójaként és a képtár alapítójaként.

El Greco: Toledo látképe, 1599, The Metropolitan Museum of Art, magántulajdon
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A következő éveket, egészen 1914 tavaszáig, Perlrott
felváltva töltötte Párizsban, Münchenben, Madridban és
Kecskeméten. Közben megkísérelte összeegyeztetni
egymással az El Greco-féle figuraalkotás és a cézanne-i
térszerkesztés tanulságait (pl.: Modellek, 1916, Magyar
Nemzeti Galéria). Minden bizonnyal látta El Greco egyik
legismertebb kompozícióját, a Toledó látképét, melynek két
változat létezik, egyiket New Yorkban, a másik Toledóban
őrzik. A most vizsgált budapesti látkép esetében – de több
kecskeméti Perlrott-képnél is nyomon követhető ez –, a
Mátyás-templom gótikus tornyának csúcsából kiáradó
erővonalak és viharos fellegek egyértelműen megidézik
viharos fénycsíkokkal szabdalt drámai teledói égboltot.
Találóan jegyezte meg róla Elek Artúr a Nyugat hasábjain
1923-ban: „Finom érzékkel talált rá arra a stílus
rokonságra, mely a német gótika és a maga formabontó
vágyai között van. Gótikus templomok csúcsíves belseje
száz szögbe törött felhevült képzeletében.”
Budapesti veduta
A most vizsgált budapesti látképet két részre osztja a Duna
kék sávja, amelyet középen a Széchenyi Lánchíd karcsú
építménye ural. Embereknek és járműveknek nyoma sincs,
egyedül egy lapátkerekes folyami gőzös úszik a hullámok
hátán, az épített városi táj egyes elemei viszont pontosan
beazonosíthatóak. A kép alsó felét a pesti hídfő előtt
elterülő Széchenyi tér északi fele tölti ki. A teret a
festmény készülése idején Ferenc Józsefről nevezték el,
korábban pedig Rakpiac néven ismerték, hiszen itt zajlott a
vízi úton érkező áruk kirakodása, illetve a vámolás, amire a

rakparton álló épületekben került sor. A bal alsó sarokban
Huszár Adolf 1887-ben felállított historizáló szobra
magasodik, amely a „haza bölcsének”, Deák Ferencnek állít
emléket. Az ülő figurával szemben állt a tér névadójának,
Széchenyi Istvánnak a szobra, de ez már nem látható
Perlrott képén, mert ő a Gresham-palota melletti épület
emeletéről tekintett le a városi panorámára. A Deák
Ferenc-szobor körül a teret a már korábban elkészült,
ágyásos szigetekkel és sétányokkal teli kis park díszíti.
A Duna túlpartján a még palotákkal beépített, egykori
Clark Ádám tér látható, lezárva az Alagút sötét nyílásával.
Felette a Sándor-palota és a régi karmelita kolostor világos
tömbje húzódik, mögötte az egykori Honvédelmi
Főparancsnokság neobarokk kupolája magasodik.
A várdomb oldalában, bal oldalon a Sikló pályájának barna
sávja még szerepel, a királyi palota tömbje viszont már
nem fért rá a kompozícióra. Jobb oldalon, a rakpart és a
várbeli lakóházak apró ablakokkal rovátkázott színes
tömbjeinek végén a Mátyás-templom gótikus tornya zárja
le a panorámát, félig látni engedve a Halászbástya tornyos
építményét.

ihletettségű párizsi tájképek, metropoliszhoz illő léptéke
esetében megszokhattuk az emeleti perspektívát (nemcsak
Perltot esetében, hanem például Czóbel ablakból festett
utcaképeinél vagy Tihanyi Lajos két éve elárverezett,
1908-as Pont St. Micheljénél), de a hazatérő művészek
inkább festették a művésztelepek szűk képkivágatos,
mezővárosias-kisvárosias vedutáit a poros földutakra
kihelyezve állványukról, Nagybányától kezdve, Kecskeméten keresztül, egészen Szentendréig. Így tett Perlrott is,
akitől több kecskeméti fauve látképet ismerünk, köztük a
híre Kálváriát (1910–1911, Kecskeméti Katona József
Múzeum). De ugyancsak ő jegyzi az egyik legszebb tágas
terű, madárperspektívából készült modern budapesti
látképet, amely a Rókus-templomot jeleníti meg a körülötte zajló nagyvárosi forgalommal, omnibuszokkal,
lovaskocsikkal és járókelőkkel (Budapesti látkép a Rákóczi
úttal, 1910-es évek, magángyűjtemény). Ez a legközelebbi
párdarabja a most vizsgált, unikálisan széles panorámát
befoglaló, mégis modern budapesti vedutának.

A Perlrott által festésre kiválasztott, Széchenyi-téri telken
korábban a Hild József által tervezett, mindössze
kétszintes Diana fürdő állt, amely helyére a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank építtette fel az 1909-ben átadott, ma
is látható, jelenleg a Belügyminisztériumnak otthont adó
eklektikus palotáját. A kép panorámájának nyílásszöge
alapján a művész egyértelműen ennek a banképületnek az
egyik emeleti helyiségében dolgozott, a pesti látképektől
teljesen szokatlan, magaslati nézőpontból. A fauve

Perlrott Csaba Vilmos: Budapesti látkép a Rákóczi úttal, 1910-es évek, magántulajdon
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134 Scheiber Hugó (1873-1950)

135 Scheiber Hugó (1873-1950)

Férfi sárga köpenyben
Man in Yellow Cloak

A varieté fényei (Charleston)
Varieté Lights (Charleston)

61x42 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

66x47,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 242 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 2 329 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 695 EUR

n
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136 Sassy Attila (1880-1967)
n

Bubi frizurás Art deco női akt (Nő fotelben), 1920-as évek
Art Deco Nude with Bob Hair (Woman in Armchair), 1920s
63x90 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Sassy
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 49 689 EUR
Becsérték: 24 000 000 - 36 000 000 Ft
Estimated price: 74 534 - 111 801 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Vörösváry Ákos gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gellér Katalin: Sassy Attila. Ópiumálmok. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2014 (címlap, 74–75. oldal)
IRODALOM | bibliography
- Gellér Katalin: Sassy Attila. Ópiumálmok. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2014
- Vaszary János: Párizsi napok. In.: Magyar Művészet,
1925, 152–156.
- Torma Tamás: Erotikus art deco. In.: Népszabadság,
2015. március 9.

Sassy attila, Ópium álmok, Budapest, 2014

Kees van Dongen: Ülő akt, 1924 körül, magántulajdon
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Nagyvilági páholyban
A Lajta Béla által tervezett, mezopotámiai-jellegű,
geometrikus ornamensekkel ékszerdobozzá varázsolt
Parisiana mulató a mai napig álló mementója annak, hogy
a késő szecesszió és a korai art deco között milyen szoros a
kapcsolat. A mulatók, a félvilági hölgyek, a mámoros
álmodozások és a hömpölygő díszítőkedv mind
összekapcsolja őket. Ahogy az 1909-ben elkészült Paulay
utcai mulató egyszerre kötődött a két korstílushoz
(amelyek közrefogták a klasszikus avantgárd születésének
két évtizedét), úgy kötötte össze Sassy Attila művészete is
egymással a szecessziót és az art decót. Sassy Nő fotelben
című art deco kompozícióján ópiumos álombeli vízióként
vetíti egymásra a síkokat. A bubifrizurás, harisnyás
táncosnőt egy felnagyított biedermeier székbe ülteti,
mintha egy orfeum páholyában lenne, köré pedig
odavarázsolja a vörös szőnyeget és az éjszakai nagyváros
– mozivászonként lüktető – fényeit.
Szecessziós grafikák mestere
Sassy Attila – ismert művészneve: Aiglon – Miskolcon
született a polgármester helyettes fiaként, tanulmányait
Nagybányán, Münchenben és Párizsban végezte a 20.
század első évtizedében. Vidám tagja volt a párizsi magyar
művészvilág bohém társaságának. Ifjúságának fő ihlető
forrása és múzsája a Nyugat körének ismert írója, Kaffka
Margit volt, akinek első verseskötetét, az 1906-ban

A Nő fotelben felnagyítva egy pesti iroda falán
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megjelent Kaffka Margit könyve című munkáját ő
illusztrálta. A századforduló merengő hangulatában
fogant versekhez tökéletesen illeszkedtek Sassy – szeces�sziós vonalakat dekoratív árnyékokká növesztő – nádtollal
rajzolt fantasztikus képei. Az illusztrációk hatására Sassy
rövid időn belül népszerű grafikussá vált, Walter Crane és
Aubrey Beardsley legközelebbi magyar rokonává.
1909-ben megjelent, Ópium álmok című rajzalbumának
japonizáló-egyiptomizáló stílusa, örvénylő vonalornamentikája és delejezően erotikus fantáziája a legjobb hazai
szecessziós grafikussá avatta.
1920-as évek stílusa
Sassy az 1910-es években rendszeresen szerepelt
festményeivel a budapesti modern képzőművészeti
kiállításokon. Archaizáló, mitológiai képeinek rajzkultúráján továbbra is megőrződött a századforduló hatása. Bár
borzongató haláltánc-motívumaira idegenkedve néztek a
kortársak, különleges hangulatú, erotikus jellegű női aktjai
újra találkoztak a korszellemmel az 1920-as években.
Számos pályatársához hasonlóan 1920 körül a geometrikus megformáltság és a kompozíciós rend felé fordult.
Ekkor alakult Párizsban az az új művészeti korstílus,
amelyet – Le Corbusier 1925-ös világkiállításról írt kritikája
nyomán – ma már art decónak nevezünk. Ez a jazz, a
modern hedonizmus, a fiús rövid hajak és a luxustermékek
izgalmas birodalma, amelyben az élet örömeire fogékony
Sassy is boldogan alámerült.

Art deco főmű
1925-ben az art decóra érett festőként ráérző Vaszary
János pontosan és költőien rögzítette párizsi élményeit: „A
pillanatnyi kábulatok felhajtása, a beteg lázas nyugtalanságával lüktető élet, a késő éjjeli órákat beragyogó, örökös,
karneválra emlékeztető bengáli tüzek, a revükben a női
mezítelen szépségek babilóni felvonulása és diadala – az
idegek túlfeszültségére mutatnak. (…) Az időt és teret
meghazudtoló találmányok édeskeveset támaszkodnak a
múlt telített civilizációjára: rádiózenék, távoli fényképek,
szikratáviratok, repülőgépek mellett a hagyomány – vieux
jeu.” Sassy Attila festészete új szárnyakat kapott az art
deco korszellemét követve, egymás után készítette az
erotikus hatású, harisnyás aktokat, összemontírozva
körülöttük a villanyvilágításos lakásbelsőt a modern
metropoliszok látképeivel. Ennek a sorozatnak fő műve a
Nő fotelben című kompozíció, amely a magyar art deco
egyik legérzékibb női képmásaként megihletett már belső
építészeket, megjárt rangos műgyűjteményeket és
felkerült a Sassy-monográfia címlapjára is.

Batthyány Gyula: Fekvő akt, 1930 körül, magántulajdon
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137 Mattis Teutsch János (1884-1960)

138 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Art deco női akt, 1928-32
Art Deco Female Nude, 1928-32

Tengerpart
Seaside

m: 36,5 cm
Fa | Wooden
Jelezve a talapzaton | Signed on pedestal: MT

28,5x36 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 105 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 968 – 8 695 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 074 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 10 559 - 12 422 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Jakab Dezső építész gyűjteményében

262

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

263

264

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

265

139 Vaszary János (1867-1939)
n

Fekvő akt (Ébredés), 1920 körül
Lying Nude (Awakening), c. 1920
48,5x68 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J.
Hátoldalon | Reverse: Ernst Múzeum aukciós címke
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 528 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 21 739 - 31 056 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Vaszary János magángyűjteményekben,
Virág Judit Galéria 2015. március 27.- április 25.
IRODALOM | bibliography
- Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása.
Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2007.
- Haulish Lenke: Vaszary. Budapest: Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, 1978.
- Petrovics Elek és Kárpáti Aurél: Vaszary.
Budapest: Athenaeum, 1941.
- Rum Attila: Vaszary János. Budapest: BUMBUM Art
Consulting, 2005

„A nő és a köréje font kérdések szövevénye egy pillanatra sem hagyta nyugton a polgári lelket. Egyrészt a lovagkor megújult
tiszteletével közeledik feléje, másrészt kíváncsiskodásának engedve, fürkészi érzelmi és ösztönéletének »problémáit«, »titkait«,
borzongva idézi meg a belőle kiáramló »romlást«, »végzetet« […].”
/Halász Gábor: Magyar századvég. Budapest: Officina, 1944. 14-15./

Vaszary János: Ébredés, 1921, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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140 Boldizsár István (1897-1984)

141 Pekáry István (1905-1981)

Virágcsendélet, 1961
Flower Still-Life, 1961

Vasárnap délután, 1973
Sunday Afternoon, 1973

70x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár 1961

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: 19Pekáry73

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 366 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 3 106 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 658 - 6 832 EUR

n
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142 Bene Géza (1900-1960)
n

Csendélet teraszon teniszütővel, 1930-as évek első fele
Still-Life on Terrace with Tennis Rocket, first half of 1930s
54x67 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Bene Géza
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 291 EUR
Becsérték: 8 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 24 844 - 49 689 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919-1964,
szerk. Kieselbach Tamás, Budapest, 2004, 1016. kép

Jelen képünk hátoldala

Dési-Huber István: Csendélet korsóval és citrommal, 1930,
Szombathelyi Képtár

Bene Géza: Műtermi csendélet gyümölcsöstállal, háttérben
kék éggel, 1929, magántulajdon
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143 Frank Frigyes (1890-1976)

144 Remsey Jenő (1885-1980)

Műterem önarcképpel, 1946
Studio with Self-Portrait, 1946

Párizsi hangulat (A sztár), 1966
Parisian Mood (The Star), 1966

50x62 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Frank Frigyes 1946

101x71 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasr
Jelezve balra lent | Signed lower left: Remsey Paris 966
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Remsey A sztár Paris 966

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 931 - 1 863 EUR
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n

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 174 EUR
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Berény
Eta sakktáblával
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145 Berény Róbert (1887-1953)
n

Eta sakktáblával, 1927-28
Eta with Chess Board, 1927-28
66x89 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berény
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 37 267 EUR
Becsérték: 18 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 55 901 - 86 957 EUR

feltehetően KIÁLLÍTVA | assumable exhibited
- Az Ernst Múzeum XCVII. Csoportkiállítása, Budapest,
1928. március. 55. tétel [Kékblúzos nő címen], vagy 56.
tétel [Sakktábla címen].
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Barki Gergely: Berény Róbert. Kossuth Kiadó – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2015. 42. kép
- Barki Gergely: Berény Róbert: Alvó nő fekete vázával
[aukciós katalógus melléklete], 21.

Eta kiskutyával, 1930 körül, magántulajdon

Berény Róbert: Alvó nő fekete vázával, 1930 körül, magántulajdon
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Berény 1926-ban, berlini emigrációjából visszatérve
Magyarországra ismét a művészeti élet legmodernebb
áramába került, s elsősorban a kereskedelmi plakátok egyik
leginvenciózusabb megújítójaként lépett föl. Ugyanekkor
festészetében is egy újabb, a Nyolcak-os periódusával
egyenrangú, progresszív megújulás ment végbe.
Festményeinek képalakító módszere – ahogy erre egykori
kritikusai is felfigyeltek – sok közös pontot mutat
plakátjainak műfajteremtő kompozícióival. A szélesebb
közönségréteghez eljutó reklámplakátjai révén Berény
egyfajta didaktikus, ízlésformáló szerepet is betöltött, de
írásaiban szintén vallotta, hogy „A modern festők egy új
szellemiség öntudatlan agitátorai”-vá váltak. Plakátjaihoz
hasonlóan festményein is a tárgyilagos szűkszavúság, „az
ökonomikus kifejezés célzata”, a felesleges sallangok
kerülése jelent meg vezérgondolatként. Lefokozott koloritú
formái színekre bontva, tömör, egységes sziluettekben
zárulnak festményein is, s harsányság nélkül, csupán a
kompozíciók tiszta átláthatóságán keresztül hívják fel
magukra a figyelmet.
Két évvel hazatelepülését követően, 1928 tavaszán ismét a
kiállítások közönsége elé lépett. Tucatnyi új olajfestményét
az Ernst Múzeum csoportkiállításának legfőbb látványosságaként emlegették. Hogy a kiállítási katalógusban
szereplő címek egyike, vagy másika tárgyalt művünkre
vonatkozott-e, egyelőre nem állíthatjuk határozottan, de
nagy a valószínűsége, hogy e két cím közül, – Kékblúzos
nő, illetve Sakktábla – valamelyik alatt bemutatásra került
a tárlaton.
E kiállításon szerepelt festményünk legközelebbi
analógiája, tulajdonképpeni pandanja, a Stuart Little című
hollywoodi filmben felfedezett, s azóta a világhírt is
megjárt Alvó nő fekete vázával című festmény is, melyen
Eta, a festő második felesége ugyanazon a csíkos kanapén,
hasonló V-kivágású ruhában látható. A két, egymásnak
szinte tükörképszerűen felelő kompozícióban csupán annyi
a különbség, hogy Eta egyiken olvas, a másikon szundikál,

Berény Róbert: Csendélet macskával, 1930,
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
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s a képsík egynegyedét elfoglaló asztalon a sakktábla
helyett ott nagyméretű fekete váza áll, amely több
ekkoriban készült Berény-festményen szintén felfedezhető. E két kép legszembetűnőbb sajátossága a plakátokon és
Berény 1927-1931 közötti festményein szintén sűrűn
előforduló erős rálátásos nézőpont, illetve a szűk
képkivágat. Az elevenen megmozgatott szűkített képmező
sajátos perspektívájából eredő térfeszültséget tovább
erősíti a fő motívum, a nőalak átlós elrendezése. Mindkét
műre jellemző a síkba transzponált csendéleti részletek
hangsúlyozása, a formák egyszerűsége, de vizsgált
művünkön az egyes képi elemek még inkább lecsupaszítottak. Berény ekkori művészete – fauve-os periódusához
hasonlóan – újra Matisse aktuális dekoratív stílusával
mutat rokonságot, de a dekorativitás teljesen eltérő
módon, a tér és síkviszonyok erősebb hangsúlyoztatásával
jelenik meg az ő vásznain.
Az 1920-as évek végén készült Berény-festmények első
számú ihletője a szépséges, magasan képzett csellista
feleség, Breuer Eta volt. Míg Tihanyi Lajos Etáról festett
portréján (MNG) a nő tekintetének is fontos szerep jut,
Berény feleségét ábrázoló több tucatnyi festményén szinte
sohasem engedi Eta ”lélektükrét” láttatni.
A sokoldalú Berény nem csupán zenészként, zenekritikusként és zeneszerzőként emelkedett professzionális szintre,
de a pszichoanalízis területén is jóval több volt egyszerű
laikusnál. Tudjuk, hogy analízist is végzett és szakértelmét
neves analitikusok, például barátja, Freud „magyarországi
nagykövete”, Ferenczi Sándor is elismerte.
Nem lehet tudni, hogy vajon egyfajta, – tudatalatti –
(analízistől való) féltésből eredeztethető-e az, hogy Eta
szinte minden alkalommal lesütött szemmel, alvó pózban,
olvasásba, illetve kézimunkába, vagy kedvenc háziállataival
való foglalatosságba merülve jelenik meg Berény vásznain
és grafikáin, vagy pusztán a modellülés kényelmetlenségét
elkerülendő ragadta meg ezekben a szituációkban a festő.

Kádár Béla: Csendélet sakktáblával és pipával,
1926 körül, Berliniche Museum für Modernes
Kunst und Architectur

Más modellekről készült ekkori művei ismeretében
egyértelműen az előző feltevés felé billen a mérleg nyelve,
ám Berény ”féltékenysége” ellen szól, hogy a modell, azaz
Eta lelki viszonyait más eszközökkel mindig igyekezett
érzékeltetni, hiszen a nőalak mellett megjelenő főmotívumok, mint öleb, macska, róka, fekete váza, vagy a fallikus
szimbólumként gyakran megjelenő teáskanna, stb. nem
véletlen velejárói a kompozícióknak. Oltványi Ártinger
Imre, aki Berény képeit „lelki történések képpé alakított
szimbólumai”-ként értékelte, erről így fogalmazott:
„Berény kétségtelenül arra törekedett legtöbbször, hogy
képei érzelem-tartalmának a festészeti formák pontosan
megfeleljenek; kétségtelen az is, hogy képei tökéletes
élvezetét nagyban megkönnyítik a kínálkozó képzettársítások, […]”.
Hogy tárgyalt képünk esetében milyen képzettársításokra
ad asszociációs lehetőséget, illetve, hogy milyen lelki
történés szimbóluma rejlik például az üres sakktábla
motívumában, Berény éppúgy a szemlélőre bízza a
megfejtést, mint más esetekben. Képeit éppen ez az
enigmatikus aspektus teszi igazán izgalmassá, s azáltal
válnak élvezetet nyújtó alkotásokká, hogy látszólagos
formai egyszerűségük ellenére is bonyolult, hol könnyen,
hol nehezebben felfedhető jelentésrétegei játékos
olvasásra invitálják a nézőt. Berény szerint ugyanis a
játékelem jelenti az artisztikumot a művészetben, s ez, – a
fenti értelemben is – valóban tettenérhető festményein.
Barki Gergely

Tihanyi Lajos: Pipás csendélet, 1923,
magántulajdon
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146 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Balatoni villa kertje (Születésnap Lellén), 1930 körül
Garden of Villa by Balaton (Birthday in Lelle), c. 1930
84x99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Grünwald B
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 590 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 12 422 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Bizományi Áruház Vállalat 29. művészeti képaukciójának kiállítása. MOM
- Művelődési Ház, Budapest, 1972. december. (Kat. 138.
Születésnap a nyaralóban)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Iványi-Grünwald Béla (1867–1940) művészi hagyatékának kiállítása.
- Katalógus. Gróf Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézete
(volt Ernst Múzeum), Budapest, 1941.
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147 Jándi Dávid (1893-1944)

148 Czóbel Béla (1883-1976)

Önarckép modellel
Self-Portrait with a Model

Kék kabátos lány
Girl in Blue Coat

65x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 7 453 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 105 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 037 - 5 590 EUR

n
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„[…]Hajnal ekkortájt rendszeres látogatója volt nemcsak a templomoknak, de a római állatkertnek
is. Megbűvölték a gyöngybaglyok és az őzek, a hangyászok és a kisemlősök, de mindenekelőtt a
majmok. A páviánok és a gibbonfélék, a mandrillok és cerkófok. Majmok vicsorogva és majmok
szerelmeskedve. Majmok rács mögött és majmok lazán elterülve. Majmok bölcs belenyugvásban
és majmok tehetetlen dühkitörésben. […] Hajnalnál a majom maga az Ember.”
/P. Szűcs Julianna: Doktor Giovanni, Mister János In: Mozgó világ 43. évf. 9. sz., 2017./
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149 Hajnal János (budapest 1913-2010 róma)

150 Hajnal János (budapest 1913-2010 róma)

Majom, 1951
Monkey, 1951

Állatkertben
In the Zoo

69x103 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hajnal János 1951

69x103 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: J. Hajnal

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR

n
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151 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Magyar hegyi falu, 1937
Hungarian Mountain Village, 1937
100x131,5 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Aba-Novák 37
Hátoldalon | Reverse: kézírásos címke „Aba-Novák Vilmos
Budapest I.ker. Zsolt 7. A kép címe: Magyar hegyi falu Ára
2000P, valamint Gálosi József gyűjtő cédulája
Kikiáltási ár: 26 000 000 Ft / 80 745 EUR
Becsérték: 35 000 000 - 50 000 000 Ft
Estimated price: 108 696 - 155 280 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Gálosi József gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Aba-Novák emlékkiállítás. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1962 (Katalóguson kívül)
– Aba-Novák, a „barbár zseni”. MODEM, Debrecen, 2008
(Kat. 113.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás, Budapest, 2004, 515.
- Modern Hungarian Painting 1894–1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 515.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2007. 515.
- Molnos Péter: Aba-Novák. Népszabadság, Budapest,
2006, 187. kép.
- Molnos Péter: Aba-Novák, a „barbár zseni”. Budapest,
2008, 91. kép.
IRODALOM | bibliography
- Molnos Péter: Aba-Novák. Népszabadság,
Budapest, 2006.

Az 1962-es Aba-Novák Vilmos kiállítás egyik terme, középen a
Magyar hegyi falu című képpel.

Aba-Novák Vilmos: Park, 1921 körül, Városi Galéria, Érsekújvár
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Örök mesélőkedv
„Akármihez nyúlok, abból novella kerekedik” – mondta ars
poeticának is beillő vallomásában Aba-Novák Vilmos. Még
a modernségre nyitott szemű műkritikus, Kállai Ernő is
folyamatosan mesélni akart, mikor képeire nézett az
1930-as évek közepén: „Nincs az a mozihíradó, amely
fürgébben és változatosabban nyüzsögtetné a látnivalók
eleven sokadalmát, mint Aba-Novák piktúrája. (…)
Valóban, annyira elevenek ezek a képek, hogy az ember
nemcsak látja őket, hanem hallani is véli a vásár
ezerhangú zsivaját. De gyerünk tovább, nézzük csak, hogy
itatják meg itt a patak vizében az ökröket, vagy figyeljük a
patak partján trécselő asszonyokat meg a fontoskodó
libákat. Jó messzire végiglátni a falu utcáján is, fel egészen
a hegyig meg a templomig, mégpedig olyan élesen, hogy
az ember a szemével szépen elsétálgathat a képen
széltében-hosszában, látni merre van a járás.” A Magyar
hegyi falu hasonló tájon játszódik: középpontjában egy
göcsörtös ágú, ősöreg fa terebélyesedik, vaskos végtagokként megformált ágakkal, szélfútta lombkoronával.
Körülötte és mögötte bomlik ki a hegyi falu, a cammogó
ökrös szekérrel, a sorjázó léckerítésekkel és az apró,
jellegzetesen színes falú erdélyi házacskákkal.
Hegyvidéki impressziók
„Te Emre, Zsögödből élek” – mondta sokszor Aba-Novák
festő barátjának, Nagy Imrének, aki elvitte arra a
varázslatos csíki vidékre, amely évekre megtermékenyítette
érett korszakának tájba ágyazott életképeit. Aba-Novák
1935 nyarán látogatott pár hétre Zsögödre, ahová
valósággal „szökött” a számára nyomasztó, zsúfolt New
Yorkból. Nagy Imre visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy
miként érkezett meg a festő két angol barátjával: „Az első
pillanattól kezdve az idegenekkel együtt Vilit is lekötötte
és megbabonázta Zsögöd. Ez a táj megzavarja az embert.

Az emberek sokféleképpen reagáltak. Az egyik például
ordított és kiabált. A természet szépsége annyira
kikényszerítette hangjának fokozását, hogy a végén csak
állati hangok jöttek ki belőle. (…) Megindult a nagy
anyaggyűjtést. A kocsmában sok ember megfordul, s a
jellem egypár pohár pálinkától megszabadul a gátlásoktól.
A kocsma is sűrítve adta a környező világ minden feszítő
rugóját. (…) Amikor már a környező népet és vidéket
megnéztük, kirándulást terveztem a hegyekbe.” A pár
hetes élmény vázlataiból Aba-Novák élete végéig sokat
merített, a Magyar hegyi falu jobb felső sarkában például
a zsögödi templom középkori formája tűnik fel, körben
pedig a jellegzetes kék erdélyi parasztházak.
Felülkerekedő foltfestészet
A Magyar hegyi falu Aba-Novák érett korszakának egyik
vitathatatlan főműve. A könnyű kézzel feldobott foltok
kaleidoszkópszerű ragyogása, az ecsetet vezető kéz cikázó
kalligráfiája a sima táblafelületen a festő stílusának
legjobb erényeit villantja fel. Itt nem Aba-Novák
megállíthatatlan elbeszélőkedve dominál, hanem a
méltóságteljes faóriás és a színfoltok cikázó, villogó
szőttese. Pontosan állapította meg Kállai Ernő – már
idézett – tanulmányában: „a színfoltok közt szerteszét
villódzó, széttarkálló eszmecsere vagy csetepaté messzi
túllendül az ábrázolt dolgok alakján, és olyan tisztára
festői összeköttetésekkel, utalásokkal szövi keresztül-kasul
az egész képet, amelyeknek semmi közük sincsen a
kompozíció tárgyához. A tárgy: az alakok és közöttük,
velük lejátszódó emberi vagy természetbeli történés csak
váz, amelyet Aba-Novák telides-teli aggat színfoltokkal
éles ellentétekre szakadó nyüzsgésével. Ezen a tarka
nyüzsgésen kalandoztatja végig szemünket a festő, el a tér
legtávolabbi zugába is.”

Aba-Novák Vilmos: Térzene, 1929,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

290

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

291

152 Göllner Elemér (1898-1972)
n

Táj lovakkal
Landscape with Horses
65x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Göllner 953
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 398 EUR

153 Borbereki-Kovács Zoltán (rónaszék 1907-1992
johannesburg)
n

Folyóparton, 1929
By the River, 1929
61x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Borbereki Kovács 929
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 347 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 968 - 8 695 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Fiatal magyar festők kiállítása. Corvin Áruház, Budapest,
1930. május. (Kat. Mosónők)
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154 Molnár C. Pál (1894-1981)

155 Schönberger Armand (1885-1974)

Itáliai táj
Italian Landscape

Folyóparton, 1920-as évek
By the River, 1920s

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

59,5x41,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Schönberger A

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 993 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 484 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 8 695 EUR

n
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156 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Álom (Fiatal nő Art deco ruhában)
Dream (Young Woman in Art Deco Dress)
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Batthyány
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 292 EUR
Becsérték: 13 000 000 - 17 000 000 Ft
Estimated price: 40 373 - 52 795 EUR

Vivian Sundaram: Álmodni (Amrita Sher-Gil), 1940 es évek
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157 Gábor Jenő (1893-1968)
n

Pécs környéki táj, 1920
Landscape near Pécs, 1920
55x68,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Gábor J 1920
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 13 975 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 634 - 27 950 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- „Művészettől az életig” - Magyarok a Bauhausban című
kiállításon Pécsett 2010. július 30 - november 3. között.
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
ÉRTÉKEINK...válogatás pécsi magángyűjteményekből.
PÉCSI GALÉRIA 2009. december 12 - 2010. január 10.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kosári Aurél kedvenc tárgyainak lajstroma című
kiadvány 16. oldalán. Pécs. 1912.
IRODALOM | bibliography
- A művészettől az életig. Magyarok a Bauhausban.
Szerk.: Bajkay Éva, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2011
- Lőrinc Péter: Válságok és erjedések. Fórum Könyvkiadó,
Novi Sad, 1962
- Mendöl Zsuzsanna: Molnár Farkas és Pécs.
In.: Pécsi Szemle. 2010/2
- Bajkay Éva: Expresszívek a pécsi művészkörből.
In.: Jelenkor, 1997/9

A szabadság szigete
Az első világháborút követő egy-két évben a vitatott
státuszú Baranya-megye központjában, Pécs városában a
modern művészet forrongó otthonra lelt. „Pécs ezekben az
években bizonyos mértékben a szabadság szigete volt,
ahol a baloldaliságnak, a munkás megmozdulásoknak nem
volt súlyos következménye. A fővárosból és a környező
okból szétszéledt avantgardisták egyik központjává lett.
A forradalmi eszmék számos újonnan alapított kiadvány-

ban kaphattak hangot. A helyi sajtó, a Pécsi Napló
rendszeresen beszámolt a bécsi emigrációba kényszerült
Kassák Ma című lapjáról, kiadványairól és rendezvényeiről”
– emlékezett vissza a sajátos történelmi konstellációra
Lőrinc Péter. Ebben a környezetben szívták magukba a
modernséget a magyar művészet később bauhäuslerként
ismert olyan kiválóságai, mint Breuer Marcell, Molnár
Farkas vagy Weininger Andor.
Pécsi Művészkör
A pécsi születésű Gábor Jenő az avantgárd útjait kereső
legjobb fiatal művészekkel együtt állított ki ezekben az
izgalmas esztendőkben. „Molnár Farkas eljövendő
feleségének másod-unokatestvére, Gábor Jenő rajztanár
Körmöcbányáról 1919-ben tért vissza szülővárosába,
Pécsre, ahol 1919 decemberében kiállításon mutatta be új
munkáit. 1920 januárjában Gábor Jenőt kinevezték a pécsi
állami főreálgimnáziumba, ahol neki köszönhetően az
iskola adott helyet ez év decemberében megalakult Pécsi
Művészkörnek, amelynek elnöke Dobrovics Péter lett” –
írta tanulmányában Mendöl Zsuzsanna. A pécsi írók,
zenészek és képzőművészek egyesülete új irodalmi és zenei
matinét, valamint expresszionista kiállításokat rendezett. A
közönség ízlését akarták formálni, folyóiratuk, a Krónika
beköszöntője szerint „a szenvedésein át megtisztult ember
művészi inkarnációját” képviselik, céljuk pedig „a
társadalmi és hitbéli anarchia helyébe új emberi harmóniát
teremteni.” Az 1920-ban induló Pécsi Művészkörben
állított ki a magát expresszionistának nevező csoport,
Cacinovic Lajos, Gábor Jenő, Gebauer Ernő, Johan Hugó,
Molnár Farkas, Stefán Henrik és Weininger Andor.
Modern táj
Gábor Jenő az 1910-es évek első felében tanult a
Képzőművészeti Főiskolán, majd rajztanárként helyezkedett el. Mikor visszatelepült 1919-ben Pécsre, találkozott
az avantgárd művészet új szellemiségével. A kubizmus
tömbformáinak cézanne-i tapasztalata, az expresszionizmus formatorzításai és a neoklasszicizmus háromdimenziós modellálása mind hatott festészetére. A pécsi művészek
számára a tájkép műfaja – szemben a neoklasszicizmushoz
jobban kötődő aktábrázolással – lehetőséget teremtett a
tanult sémák elvetésére, a modernebb formakísérletekre;
ahogy Bajkay Éva írta: „Az ember nélküli tájképeken a
hagyományos, látványhű megfogalmazás mellett a
dekoratív, majd az expresszív és kubizáló tendenciák
érvényesültek.” Gábor Jenő magángyűjteményben őrzött,
1919-es Város című napsütötte vedutáján már érezhető a
geometrikus szerkesztési elv megjelenése. A most vizsgált,
egy évvel későbbi látképe jóval modernebb kompozíció,
egyértelműen érezhető rajta Molnár Farkas vagy Stefán
Henrik hasonló tájvízióinak közelsége: visszafogott,
már-már monokrómban tartott színskála (ellenpontozva a
lemenő ég halovány rózsaszínjével), szoborszerű
idomokként egyenként modellált fák és hegyoldalak.
A korai modern tájképek ritka műfajának egyik kimagasló
értékű alkotása egy még mindig alig feldolgozott
életművű pécsi festő legjobb korszakából.

Molnár Farkas: Kubista tájkép, 1921 körül, magántulajdon
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158 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Aszalói földek, 1899 körül
Aszaló Landscapes, c. 1899
47x64 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
A kép hátoldalán olvashatatlan feliratok, az 1902-es,
Merkúr-palotában rendezett Rippl-Rónai kiállítás cédulája
645-ös és 31-es számmal, valamint cédula 84-es számmal.
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 074 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 559 - 14 907 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- svájci magángyűjteményből
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Rippl-Rónai József kollektív kiállítása. Merkúr-palota,
Budapest, 1902. december. (Kat. 84. Aszalói földek)
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159 Benkhard Ágost (1882-1961)
n

Kék ég (Nagybányai táj), 1911
Blue Sky (Nagybánya Landscape), 1911
80,5x97 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Benkhard Á.
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 15 528 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Nagy Ildikó szerk.: Nagybánya művészete, Kiállítás a
nagybányai művésztelep alapításának 100. évfordulója
alkalmából (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai
1996/1)468 o. 18.kép
- Modern Magyar Festészet 1892-1919.
Szerk: Kieselbach Tamás, 2004. 146. o. 100. kép

„Ritkán érezzük valamely műalkotás előtt olyan intenzíven, mint Benkhard
Ágoston festményeivel szemben állva […]milyen pompás dolog, ha a lélek ki
tudja fejezni magát, az anyag által, a matérián keresztül. Ez a nagybányai
tradícióból nőtt festő, az impresszionizmus késői követője, akinek még ebben
az irányzatban is van jelentős mondanivalója számunkra, a maga módján,
koturnuson járva felelőssége teljes tudatában festi a természetet, csodálkozástól, életörömtől átitatva, himnikusan szép képeit.”
/Forrás, 1943. április-június (1. évfolyam, 4-6. szám)/

Ferenczy Károly: Templom, 1903, magántulajdon
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160 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

A nagybányai Zazar-part ősszel, 1940
Zazar Bank by Nagybánya in Autumn, 1940
60x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ziffer 1940
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 937 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 12 422 - 20 186 EUR
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Barcsay
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161 Barcsay Jenő (1900-1988)
n

Kerti csendélet almákkal, körtékkel, 1928
Garden Still-Life with Apples and Pears, 1928
70x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barcsay 1928
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon címkéje
Kikiáltási ár: 14 000 000 Ft / 43 478 EUR
Becsérték: 20 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 62 112 - 86 957 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nemzeti Szalon, 1928
IRODALOM | bibliography
- Herpai András–Horváth Gyöngyvér–Szabó Noémi:
Barcsay Jenő (1900–1988) a festő, a tanár. KOGART
Galéria – Tornyai János Múzeum és Közművelődési
Központ, Budapest, 2015.
- Barcsay Jenő: Munkám, sorsom, emlékeim. Barcsay Jenő
önéletírása. Szerk.: Károlyi Zsigmond, Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány, Szentendre, 2011

Átírt művészettörténet

Cézanne bűvkörében

Igali csendéletek

Barcsay egész különleges pályaívére rányomta bélyegét
különc, mégis zseniális személyisége és a sorsfordulókkal
teli 20. századi magyar történelem. Úgy vált az 1960–70es évek ünnepelt művészévé, hogy mindvégig harcosan
apolitikus volt, bár korábban alig értett az anatómiához,
kényszerből elkezdett atlaszával tett szert Kossuth-díjra és
világhírnévre, mindeközben népszerű tanárként tanított a
Képzőművészeti Főiskolán, bár zárkózott magánélete
mindvégig tabu maradt. Hosszú pályafutása alatt
újraértékelte korai évtizedeit: a szűk színskálán mozgó,
frontális, derékszögű geometria mentén felépített kései
vizuális világából kirostálta a rudnays és cézanne-os
szellemben fogant, 1920–30-as évekbeli műveket.
Öregkorában többször is elmondta, hogy 1930–34 előtti
művészetét nem tartja az életmű integráns részének,
többet saját kezűleg pusztított el (rendszerint kromofággal
lemosva), mások a világháború során vesztek oda,
helyrehozhatatlan károkat okozva a művészettörténetben.

A Vaszarynál és Rudnaynál tanult fiatal festő 1926-ban
végzett a Főiskolán. Önbizalomhiányát és kezdeti
bizonytalanságát fényesen cáfolta a sikeres pályakezdés:
egyből beválogatták az Ernst Múzeum kiállítására, a
Nemzeti Szalonban díjat nyert, majd megkapta a
minisztérium párizsi ösztöndíját. Küzdelmes úton
megértette a párizsi modern izmusok jelentőségét,
lenyűgözte Cézanne („alig tudtam elmenni” – írta egy képe
előtt állva) és szakított a Rudnay-féle, borongós
tájfestészettel. 1927-ben – itáliai kitérő után – hazatér
Magyarországra, ahol már a párizsi hatás alatt kezd el
dolgozni. Már ekkor megsemmisítette pár korábbi képét,
az újonnan készülőket is folyton levakarta és újrakezdte.
A megmaradt kevés, Cézanne megértéséről tanúskodó
csendélet kirobbanó ereje, múzeumi kvalitása ma
érthetetlenné teszi a művész bizonytalanságát.
Az 1927 körül készült gyümölcsöket, ropogós fehér
terítőket, porcelán edényeket és álló órákat ábrázoló,
jórészt magángyűjteményben fennmaradt kompozíciók
először Barcsay nagy retrospektív kiállításán voltak egyben
láthatóak 2015-ben.

Barcsayra nemcsak a párizsi modernség szelleme hatott,
hanem az árkádiai Szőnyi-kor robusztus plaszticizmusa.
Visszaemlékezése szerint a pénz nélküli fiatal festőt
Aba-Novák Vilmos hívta meg Igalra 1927 nyarán. Ott
olyan kiforrott stílusú művészekkel találkozott, mint
Aba-Novák vagy Patkó Károly. Hatásuk is érzékelhető azon
a remek csendélet „sorozaton”, amelynek egyik tagja
(Csendélet asztali órával, 1927, magángyűjtemény) a
vendéglátó Dr. Baumgartner Sándorhoz került. Erről a
képről írta visszaemlékezéseiben Barcsay, hogy „már
éreztem a képi szerkezetet, és sejtettem-tudtam, hogy
azon az úton fogok tovább haladni”. A Baumgartner-féle
órás kép közeli rokonát ma Szentendrén őrzik (Asztali
csendélet, Szentendrei Ferenczy Múzeum, ltsz.: 82.11), de
ma már körülbelül tíz csendéletet ismerünk ebből az
egy-két éves periódusból. Ezek között, a saját korukban
rendszerint kiállított művek között kell elhelyeznünk a
most felbukkant alkotást is, amely datálva is van, bár az
utolsó száma nehezen kiolvasható.
A festmény hátán fennmaradt, erősen sérül raglap szerint
ez a kiváló, igali körhöz tartozó csendélet szerepelt a Nemzeti Szalonban, ami – a katalógusok alapján – vagy az
UME csoportos tárlatát vagy a Munkácsy-céh első
kiállítását jelentheti 1928-ban.

Barcsay Jenő: Asztali csendélet, 1920-as évek,
Barcsay Múzeum, Szentendre
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162 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Oroszok ( Az orosz történelem évszázadai )
Russians ( The Centuries of Russian History )
86x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 - 21 739 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból
(2015.03.17 – 2015.04.16)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula, Budapest,
Kieselbach Galéria, 2015, 218.

Leon Bakst: Orosz parasztasszony, 1922

„ Oh, those Russians.... ”
(Boney M: Rasputin, 1978)

Boldog Vazul-székesegyház, Moszkva
IV. Iván cár építette 1555 és 1561 között

Kreml részlet, Moszkva

Szergej Mihajlovics Eisenstein: Rettegett Iván (film), 1944
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163 Duray Tibor (1912-1988)

164 Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995)

Fürdőkádban, 1940
In the Bath, 1940

Női akt (Zöld pázsiton), 1930-as évek
Female Nude (On Greensward), 1930s

38x25 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paperr
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Duray 940

110x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ajkelin

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 429 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 348 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 696 EUR

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Duray Tibor. Budapest: BDO Magyarország
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., 2013. 193. o.
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165 Korga György (1935-2002)
n

Furcsa gépezet (Hoatzinok), 1964
Strange Machine (Hoatzines), 1964
83x117,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korga 1964
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: „Hoatzinok”
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 – 21 739 EUR
IRODALOM | bibliography
- Perneczky Géza: A magyar „szür-naturalizmus”
problémája. In.: Perneczky Géza: Tanulmányút a
pávakertbe. Magvető, 1969
- Korga György festőművész története, Magyarország
2001 – Családi krónikák, 2001, magyar ismeretterjesztő
sorozat (35’)
- Lukácsy Sándor: Vázlat a mindenség költőjéről. In.:
Irodalomtörténeti Közlemények, 1973/2–3.
- György Péter: Szocialista romantika és szürnaturalizmus.
Fejes Endre. In.: Élet és Irodalom, 2013. szeptember 13.

Csernus Tibor: Saint-Tropez, 1959, magántulajdon

Csernus Tibor: Angyalföld, 1958 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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Az első szürnaturalista

A káprázatos hoacinok

Korga György az 1960-as években megszülető, a
szocreál utáni első modern festészeti irányzatnak
tekinthető szürnaturalizmus egyik leghűségesebb
képviselője. Az évtized legfontosabb kritikusa,
Perneczky Géza 1966-os, kulcsfontosságú
esszéjében a szürnaturalista elnevezést Korgához
köti: „E furcsa szakkifejezés 1964-ben született
valamelyik sajtóorgánumban, Korga Györgynek a Mednyánszky-teremben rendezett
kiállítása kapcsán. Etimológiailag a »szürrealizmus« szó tekinthető a gyökeréül, s ez a
visszakövetkeztetés rögtön megadja az új kifejezés tartalmát is: – irracionális hatású
festészet, amely azonban még a szürrealizmus reális részletekből felépülő figurációinál is
naturálisabb, akadémikusabb technikával dolgozik. Magyar »szür-naturalisták« máris
meglehetősen sokan vannak, s a jelek szerint egyre többen lesznek. (…) Szokás volt e festői
kört Csernus-körnek nevezni, éppen mert Csernus Tibor jelentkezett először ilyenfajta
képekkel. (…) E »tanítványok« közül mindjárt említsük meg a legfontosabbakat: Lakner
Lászlót, Szabó Ákost, Gyémánt Lászlót, Altorjai Sándort, Korga Györgyöt, Kóka Ferencet
(…).”

A most vizsgált, 1964-es képen a lilásfekete égbolt előtt irreális fényekkel megvilágított,
szürnaturalista stílusban megfestett kombájn halad, acél tárcsájával darálva be a
fantasztikus módon burjánzó növényzetet és a levelek között megbújó, színes tollú
búbostyúkokat. A hoacin – magyaros névvariánssal: búbostyúk – különleges madárfajta,
amely a nagy dél-amerikai folyók, az Amazonas és az Orinoco medencéjében él. Az
ornitológusok évszázadok óta vitáznak a gyengén repülő, vaskos lábú, káprázatos tollazatú
méretes szárnyas madártani rokonságán (a tyúkalkatúaktól a kakukkfélékig), de az
bizonyos, hogy egész különleges, ősi örökségeket őrző fajnak tekinthetjük, hiszen
szárnyvégi karmaival mászik a faágakon gyümölcsöket és leveleket keresve. Szárnyuk végén
lévő kapaszkodóik fiókakorukban még olyan jól fejlettek, mint a dinoszauruszok idején élt
Archaeopteryx nevű ősmadáré.
Az ősmadár pusztulása

Szemben Aczéllal
A szürnaturalizmus korabeli fogadtatása vegyes volt. A kor kultúrcézárja, Aczél György – a
családi emlékezet szerint – személyesen tiltatta le Korga kiállításait hosszú évekre az
1964-es tárlat után. A kis kiállítóterem előtt kígyóztak a hosszú sorok, több mint tízezer
néző volt kíváncsi a szürnaturalista anyagra. Aczél nem akarta kivárni a sort, este nyittatta
ki magának a galériát, odarendelve az alkotót, aki visszautasította az éjjeli látogatást.
Bosszúként hosszú évekig tiltott kategóriába került. A hivatalos műkritika elutasító volt az
iskolával szemben, Aradi Nóra visszataszítónak találta Lakner és Korga képeit, Oelmacher
Anna Korga „riasztó naturalizmusán” és pesszimizmusán élcelődött hosszasan. Nem
véletlenül ellenezte az újfajta realizmust a párthű kultúrpolitika: a szürnaturalizmus új
kelléktárával valósággal életre keltette a festmény felületét. A szürrealizmustól és a modern
francia absztrakciótól ellesett eszközök között bármi megengedett volt: spakli, zsilettpenge,
fésű, szivacs vagy akár rongy. A képi világ így valószerűtlenül részletgazdaggá vált, amit
erezetek, megfolyások, a könyvművészetre jellemző márványos felületek varázsoltak
zsibongóan elevenné.

Lakner László: Manufakturális konzervgyártás, 1961, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest.
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Ez a különleges madár régóta foglalkoztatja az emberi képzeletet, fel-felbukkan például
Juhász Ferenc szövegeiben is („a bíbor mirigycsipketányér-szemgyűrűs
aranyforgácskakasok: a hoatzinok” – írja róluk egy helyen). Juhász ugyanúgy halmozta a
vibráló-burjánzó jelzőket, metaforákat magával ragadó áradattá, ahogy a szürnaturalizmus
felfokozta a tapintható-látható világ anyagainak, textúráinak és színeinek valóságát, egy
realitáson túli „hiperrealitást” hozva létre. A szépirodalmi párhuzamok közül nem Juhász az
egyetlen ideillő, 1960-as évekbeli példa, hanem akár Fejes Endre 1962-ben kiadott
Rozsdatemető című klasszikusa, amelyet Csernus Tibor illusztrált, a családregény
fantasztikus realizmusához tökéletesen illő, szürnaturalista modorban. Korga György –
akárcsak Hiroshimáról festett képe (Piros tollak – A Hirosimák emlékezése, 1965) esetében
– a Hoatzinokban is globális kérdéseket vet fel a szürnaturalizmus káprázatos nyelvén, a
szovjet mezőgazdaság dicsőítése helyett.
Az Amazonas-medencét letaroló erdőirtások ökológiai problémája általános példázattá
válik: a modern emberi technológia által kihalásra ítélt több millió éves fajok utolsó
pillanatainak jelképévé, az antropocén kor vibráló metaforájává.
Rieder Gábor

Lakner László: Planimetrikus mozdony, 1963, magángyűjtemény
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166 Korniss Dezső (1908-1984)

167 Sikuta Gusztáv (1919-1985)

Egyensúly, 1953
Balance, 1953

Játékos figurák (Nő, férfi, szív, kártya), 1960-as évek
Playful Figures (Woman, Man, Heart, Card), 1960s

29x19 cm
Kollázs, papír | Collage on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Korniss D
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 953

20x21 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 658 - 6 832 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Körner Éva művészettörténész

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 9 317 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Körner Éva művészettörténész

gyűjteményében

gyűjteményében
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168 Kádár Béla (1877-1956)
n

Jövőbe tekintők (Nők mintás kabátban)
Future Viewers (Women in Patterned Coat)
81x107 cm
Tempera, papír, faroston | Tempera, paper on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 018 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 3 105 – 3 726 EUR

169 gróf Crouy - Channel László
(ipolyszécsénke 1885-1945 budapest)
n

Eggyéválás az univerzummal (Természet,
lélek, feloldódás), 1930 körül
Unification with the Universe
(Nature, Soul, Dissolution), c. 1930
100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Crouy
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 13 975 EUR
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A magyarországi Crouy-család címere
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170 Berény róbert (1887-1953)

171 Anna Margit (1913-1991)

Madárdal (Fiú hegedűvel)
Bird Song (Boy with Violin)

Tótágas (Önarckép rózsaszín csíkos ruhában), 1938
Upside Down (Self-Portrait in Striped Pink Dress), 1938

24x17 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

35x32 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Ámos M. 1938
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Ács
Irénkének szeretettel és hálával Ámos Margit

n

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 994 EUR
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 484 EUR

322
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n

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 348 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 696 EUR
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172 Bartoniek Anna (1896-1978)
n

Art deco cirkusz (Manézs), 1930 körül
Art Deco Circus (Circus Floor), c. 1930
95x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bartoniek
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Bartoniek:
Cirkusz
Korabeli, a művésztől származó eredeti keretben
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 13 975 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 18 634 - 31 056 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Új Nyolcak / A Magyar Képzőművésznők Egyesülete Uj
Csoportjának műveiből álló 73. csoportkiállítás, 1931,
Nemzeti Szalon
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gálig Zoltán: Három változat az elfelejtésre: Bartoniek
Anna, Rauscher György, Schönbauer Henrik. In.:
Felfedezett és felfedezésre váró életművek, Szombathely,
Szombathelyi Képtár, 1998, 79–83.
- Gálig Zoltán: Nyolc nő, vagy a Női Nyolcak? In.:
Artmagazin 2016/2. 34–42.
- A Magyar Képzőművésznők Egyesülete Uj Csoportjának
műveiből álló 73. csoportkiállítás katalógusa: Bartoniek
Anna, Endresz Alice, Hranitzky Ilona, Muzsnai Kampis
Margit, Kiss Vilma, Lóránt Erzsébet, futásfalvi Márton
Piroska, Szuly Angela művei. Nemzeti Szalon, 1931

Nőművészek emelkedő csillaga
Az elmúlt egy-két évtized vitathatatlan művészettörténeti
újdonsága, hogy a nemzetközi kutatás a nagy nyugati
művészsztárok mellé felsorakoztatta a korábban háttérbe
szorított, de kvalitásos életműveket létrehozó női
alkotókat és a központoktól távol tevékenykedő
tehetségeket is. Így kerülhetett be a művészettörténet fő
áramlatába a mexikói Frida Kahlo, a kubai Carmen Herrera,
vagy akár az indiai (de magyar felmenőkkel is büszkélkedő)
Amrita Sher-Gil. E felől a felfokozott kiállításrendezői és
művészettörténeti irányultság felől érthető meg, hogy ma
külföldön miért Maurer Dóra, Keserü Ilona, illetve Reigl
Judit a legdrágább, legtöbbre értékelt magyar kortárs
művész. A két világháború közötti időszakban pályára lépő,
kimagasló értékeket képviselő hazai nőművészek
felkutatása is elindult, de az alapos feldolgozás még várat
magára. A már eddig is kirajzolódó összkép szerint, Járitz
Józsának, Futásfalvi Márton Piroskának vagy Bartoniek
Annának feltétlen helye van a korszak művészettörténetében.
A női Nyolcak
Az elmúlt évtizedekben megélénkült nőművészeti kutatás
fontos mozzanata volt az Új Nyolcak csoport tevékenységének feltárása. Gálig Zoltán művészettörténész
Artmagazinban megjelent összefoglaló tanulmánya szerint
a rövid életű csoport „1931-ben alakult azzal a céllal, hogy
ellensúlyt képezzenek az »anyaegyesületükben«, a Magyar
Képzőművésznők Egyesületében (…) uralkodó konzervativizmussal szemben. Maga a női egyesület mint társadalmi

jelenség progresszív volt, az Új Nyolcak sem akartak
kiszakadni ebből, csupán fel akarták hívni a figyelmet
magukra. Ennek érdekében 1931. október 29-én kiállításon
mutatkoztak be a Nemzeti Szalonban. Több önálló
fellépésük nem volt, de később alkotásaik egymás mellett
szerepeltek és a kritikák is együtt emlegették őket. A név
nem átgondolt döntés volt, a sors hozta úgy, hogy
ennyien állítottak ki. Hivatalosan a Magyar Képzőművésznők Egyesülete Uj (sic!) Csoportjaként jegyezték fel őket,
és csak közvetlenül a kiállítás előtt kerültek az új, amúgy
rövid életű titulussal a sajtóba.”
Art deco cirkusz
Az Új Nyolcak (Bartoniek Anna, Endresz Alice, Hranitzky
Ilona, Muzslai Kampis Margit, Kiss Vilma, Loránt Erzsébet,
Futásfalvi Márton Piroska, Szuly Angéla) néhány alkotása
újra és újra felbukkan a műkereskedelemben. A Képzőművészeti Főiskola modern szellemiségű mestereinél, Vaszary
Jánosnál és Csók Istvánnál tanult fiatal női festők a
korszak divatos stílusirányzatainak modern olvasatát
képviselték, eltérő mértékben vegyítve a posztexpresszionizmus, a neoklasszicizmus és az új tárgyilagosság
formajegyeit. Sok esetben az art deco hűvös, dekoratív
modernizmusa a legmegfelelőbb kulcsfogalom műveik
leírására. Bartoniek bubifrizurás önarcképei a hazai art
deco kimagasló művei közé tartoznak, a most vizsgált
cirkuszos képe is ide sorolható, a Molnár C. Pál-féle
tusrajzokat idéző grafikusi modelláltságával. Az Új Nyolcak
1930-as kiállításán szerepelt egy Cirkusz című kompozíciója, amely feltehetőleg azonos az árverésre kerülő képpel.

Bartoniek Anna: Önarckép, 1928, Magyar Nemzeti Galéria
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173 Kacziány Aladár (1887-1978)
n

Öröm, 1924
Joy, 1924
105x210 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kacziány Aladár
1924
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 – 18 633 EUR

›› szent örömében a gyermek játszik mint az élet ‹‹

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A „Szövetség” magyar festők, szobrászok, építészek és
iparművészek társaságának 2. kiállítása, 1925, Nemzeti
Szalon
- Az 1926. évi őszi kiállítás, Műcsarnok, 1926
- Az 1930–31. évi jubileumi kiállítás, Műcsarnok,
1930–1931
- Őszi tárlat, Műcsarnok 1931
- A Vitéz Nagybányai Horthy Miklós húszéves kormányzását megünneplő kiállítás, Műcsarnok, 1939
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kettesben. Kacziány Aladár festőművész és Schultz Dóra
naplója. Szerk.: Lindner Magdolna – Dr. Salamin András,
Infotop, Budapest, 2015, 78.
IRODALOM | bibliography
- Kettesben. Kacziány Aladár festőművész és Schultz Dóra
naplója. Szerk.: Lindner Magdolna – Dr. Salamin András,
Infotop, Budapest, 2015.
Quattrocento tavasz
Kacziány Aladár – Kacziány Ödön unokaöccse – a budapesti Iparművészeti Főiskolán és a
római Angol Művészakadémián tett szert magas szintű grafikai képzettségre a századfordulón, amikor a szecessziós vonalkultúra és a nagybányai valóságábrázolást volt a
legmeghatározóbb a hazai művészeti körökben. Nyaranta Itáliában tett tanulmányi utat,
majd 1909-ben Rómába ment tanulni, ahol a művészettörténeti klasszikusok, az 1911-es
világkiállítás fő díjazottja, Klimt, valamint az angol preraffaeliták nyűgözték le. Az örök
város után Toscanában járt, ahol a korai reneszánsz rajzos világa kerítette bűvkörébe.
„Rómában – írta visszaemlékezéseiben – ugyancsak tanulmányoztam a cinquecento és a
barokk kor remekeit, de Firenzében úgy éreztem, hogy az én igazi szerelemem a trecento és
a quattrocento virágba boruló tavasza.” Kacziányt allegorikus kompozíciói, szecessziós
vonalrajza és quattrecentós színvilága a magyar késő art nouveau egyik legkiválóbb
képviselőjévé avatta.
Boldogság a Garda-tó partján
Szellemi útkeresésében Schmitt Jenő Henrik köréhez és a gnoszticizmus tanaihoz jutott el
az 1920-as években, majd belép a Spirituális Művészek Szövetségébe. Sikeres Nemzeti
Szalonbeli kiállítása után 1924-ben ismét Itáliába utazott, a Garda-tó partjára, ahol a festői
öbölben elterülő városka, Malcesine ejtette rabul. Visszaemlékezéseiben írta meg a most
vizsgált kép születését: „egy kompozíció terve kialakult itt bennem. Triptychont terveztem,
melynek fő témája Malcesine ciprusok között felbukkanó látképe, amint félszigetszerűen
benyúlik a kék vízbe, és olajfaligetes vegetációjában elővillantja a napsütötte parti villák
pompeji vörös falait és narancssárga tetőit. Háttérben a túlpart hegyóriásai merednek. (…)
A végleges formában az előtér, azaz a magaslati szemlélőpozíció architektonikus megoldást
kapott, horizontális balusztrád kiképzéssel, két oldalt a triptychon két keskeny szárnyával,
melyeken magasba emelt szárnyú szfinx szobrok állnak, és két oszlop-posztamentumon
Homeros és Dante büsztjei néznek össze.” Az előtérben látható, aktban ábrázolt fiúcska a
gyermeki boldogság – a kereten olvasható „szent öröm” – szimbólumaként hagyja, hogy
kinyújtott kezére pillangó üljön.
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174 Bak Imre (1939-)
n

Álom, 1996
Dream, 1996
80x120 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:
Der Traum
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 658 EUR
Becsérték: 1 700 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 280 - 9 317 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Gerő László gyűjteményéből
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nincs több titok! Gerő László nemzetközi kortárs
művészeti gyűjteménye, MűvészetMalom, Szentendre,
2018
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Nincs több titok! Gerő László nemzetközi kortárs
művészeti gyűjteménye. Szerk.: Muladi Brigitta, Ferenczy
Múzeumi Centrum, Szentendre, 2018, 53. oldal
IRODALOM | bibliography
- Bak Imre. Aktuális időtlen. Egy életmű rétegei
1967–2015. Szerk.: Fehér Dávid, Paksi Képtár, Paks, 2016.
- Hajdu István: Bak Imre. Gondolat, Budapest, 2003.
- Érték és érvény: Bak Imrével beszélget Hajdu István.
In.: Bakon 1994/6.

Nincs több titok! Gerő László nemzetközi kortárs
művészeti gyűjteménye című könyv borítója

Bak Imre Új Festményei kiállítás 1996-ban a Ludwig Múzeumban
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Neoavantgárd diadalmenet

Posztmodern eklektika

Bak Imre a geometrikus kötődésű magyar absztrakt
festészet nesztora, a nonfigurativitás folyamatos
aktualitását kereső kortárs mester. Az 1960-as évek nagy
generációjával, a híres IPARTERV székházbeli kiállításokon
szereplő neoavantgárd művészekkel együtt indult pályája,
majd a későbbiekben a konceptuális művészet és az új
szenzibilitás jegyei jeletek meg életművében. A rendszerváltás utáni művészettörténet-írás fokozatosan
kanonizálta az IPARTERV nemzedéket, mint a szocreál
utáni, nyugatos szellemiségű új modern művészet úttörőit.
A magyar neoavantgárd az elmúlt öt évben nemzetközileg
is magasan jegyzett jelenséggé vált, rangos nyugati
galériákban rendezett kiállításokon mutatkozott be (lásd a
Bookmarks csoportos tárlatok sorát Kölnben, New
Yorkban, Bécsben és Londonban!). Bak Imre a magyar
neoavantgárd, az IPArtERV nemzedék legszigorúbb
élvonalába tartozik, olyan művészkollégák társaságában,
mint Maurer Dóra, Keserü Ilona vagy Jovánovics György.
Nemzetközi rangjáról árulkodik, hogy az elmúlt három
évben két festménye is bekerült a londoni Tate Modern
gyűjteményébe. A most vizsgált alkotás az egyik
legkomolyabb magyar kortárs gyűjteményből, Gerő László
kollekciójából származik.

Bak a stiláris tanulságok levonása után is megőrizte
képeinek „kettős kódoltságát”, a Stella-féle „azt látod, amit
látsz” mögött felsejlő további utalásmezőt, amely
származhatott a magyar népművészetből (a Korniss által is
vallott szentendrei program mintájára), a korszellem
filozófiai megközelítéséből (korai mestere, Hamvas Béla
hatására) vagy egyszerű hétköznapi tapasztalatokból
(például a New York-i utazásból). Az 1980-as évek
posztmodern formatobzódása, vidáman lebegő klasszikus
mintái megjelentek Frank Stella művészetében vagy
manhattani neo-geo új geometriájában is, de Bak Imre
már saját logikáját követve jutott el életművében ehhez a
második nagy fordulóponthoz az 1980-as évek elején.
„Innentől kezdve vagyok leginkább én” – mondta a
Balkonban később erről az időszakáról, amikor vásznain
megjelentek a geometrikus szecesszió mustrái, a
futurizmus dizájnelemei és a posztmodern építészet
eklektikus motívumai.

Többet látsz, mint amit látsz
„Azt látod, amit látsz” – mondta az amerikai festőóriás,
Frank Stella híres 1966-os interjújában, arra utalva, hogy
az 1960-as években megjelenő új absztrakt képek sokszor
már nem összetett képzeteket jelenítettek meg valamilyen
áttételes módon, hanem pusztán önmagukra utaltak
felnagyított jelként. Ebből a művészettörténeti helyzetből,
vagyis a modernizmus utáni új paradigma felől érthető
meg Bak Imre művészete, ahogy Fehér Dávid a Paksi
Képtár katalógusában megállapította. Bak 1964–1965-ös
vasfüggönyön túli útjai során szembesült először a friss,
nyugat-európai és az észak-amerikai tendenciákkal, a pop
arttal, a konkrét művészettel és a hard edge-dzsel.
A határozott szélű, homogén színű, akril formákkal
dolgozó hard edge óriási hatással volt festészetére, bár
alapvetően metafizikus-romantikus irányultságúnak
nevezhető karaktere nem tudott azonosulni a jelentéskioltó gyakorlattal.

Szellemi tér
Bak Imre 1980-as évek elején indult új stílusa jó másfél
évtizedig meghatározta festészetét. A most vizsgált Álom
című kompozíció is ebbe a körbe sorolható. A szürke és kék
tónusok a holdfény által megvilágított éjszakai világot
jelenítik meg. A festői térben Bak Imre kedves motívumai
lebegnek, a rövidülő, építészeti formának tűnő geometrikus idomok, valamint a színes pettyek, hasadékok és
oválisok, amelyek az éjszakai város fölé terülő repülő
csészealjakkal teli csillagos égboltnak tűnnek. Hajdu
Istvánnal beszélgetve 2000-ben Bak elmondta, hogy
ebben a korszakában sokat foglalkozott a reneszánsz
képekkel, képzeletben belépve a hűvös perspektivikus
terekbe, szembesülve annak vizuális jellegével. Hasonló
tapasztalatra számított saját festményei esetében is:
„A képi térben, persze, nincsenek ilyen illatok, hiába
vannak oda festve a virágok, ez egy metafizikus tér, ahol
fantasztikus kisugárzása van a fénynek. És ez megint nem
a nap fénye, hanem egy furcsa szellemi tér és szellemiséggel telített, a szellem fényével megvilágított tárgy.”
Rieder Gábor

Bak Imre Új Festményei kiállítás 1996-ban a Ludwig Múzeumban
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175 Korniss Dezső (1908-1984)

176 Szalay Lajos (őrmező 1909-1995 miskolc)

Integető fiatal lány, 1953
Waving Young Girl, 1953

Művész és modellje (Hommage á Picasso)
Artist and his Model (Hommage á Picasso)

47x31 cm
Vegyes technika, kollázs, papír | Mixed technique, collage on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Korniss D
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 53

29x31 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szalay

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 1 900 000 Ft
Estimated price: 4 037 - 5 901 EUR
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n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 650 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 019 - 4 037 EUR
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177 Tihanyi Lajos (1885-1938)
n

Nagybányai kert, 1907
Garden in Nagybánya, 1907
51x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tihanyi L 07
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 49 689 EUR
Becsérték: 20 000 000 - 34 000 000 Ft
Estimated price: 62 112 - 105 590 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Kabos Ilonka tulajdonában.

Egy önfejű zseni
Képeinek kvalitását és barátainak névsorát látva nehezen
hisszük el, hogy az ifjúkorát csaknem kizárólag festéssel és
a fiatal hölgyek kergetésével eltöltő Tihanyi Lajos szinte
teljesen iskolázatlan volt: egy súlyos gyermekbetegség
miatt csupán négy osztályt végzett el, majd ettől kezdve
otthoni önképzéssel, saját útját járva művelte magát.
Hivatalos művészeti tanulmánya is csupán a budapesti
Iparrajziskola pár szemeszterére korlátozódott, s bár
önéletrajzaiban homályosan utalt néhány, név nélkül említett festészeti tanfolyamra, ezekről valójában semmit sem
tudunk. Úgy tűnik, hogy ő volt a modern magyar festészet
legkevésbé képzett és egyben legösztönösebb zsenije:
autonóm, az önteltségig magabiztos ember, aki csillogó
tehetségével győzte le az elé kerülő akadályokat.
Az első nagybányai nyár emléke
Tihanyi 1907 nyarán utazott először Nagybányára, ahol
megismerkedett a Czóbel Béla által Magyarországra
„importált” posztimpresszionista és fauve-os festészet
alapvető stílusjegyeivel. Az itt töltött első hónapok
művészi eredményéből alig ismerünk valamit: az egyetlen

datált mű éppen a most bemutatott alkotás, az utóbbi
évek legnagyobb műkereskedelmi szenzációját jelentő
Pont St. Michel című képpel azonos gyűjteményből
előkerülő Nagybányai kert. A száztíz éves lappangás után
felbukkant festmény szerepel a művész által összeállított
autográf műtárgylistán, „Tájkép kert. Nbánya 1907”
bejegyzéssel, Kabos Ilonka tulajdonaként.
Gauguin nyomában
A Nagybányai kert az 1907 tavaszán megrendezett,
legendás budapesti Gauguin-kiállítás letagadhatatlan
hatását mutatja. A rálátásos komponálás, a képsíkkal
párhuzamos rétegek hangsúlyozása, az intenzív kolorit és
a stilizáló formaadás egyaránt a Nabis festőinek munkáit
idézi – a magyar Vadak közül többen is megfordultak itt, a
fauveizmus „előszobájában”. Tihanyi korai, szecessziós
jegyeket is felvonultató, távolról Klimt képeivel is rokon
alkotásán még nem érhetjük tetten a következő évek szilaj,
expresszív stílusjegyeit, de geometrikus rendje, a témából
adódó otthonos hangulata és az előtérbe állított kerítés
ötletes képi motívuma bőven kárpótol a csendesebb
hangvételért.
Molnos Péter

Ziffer Sándor: Napsütötte kert Nagybányán, 1910, magántulajdon
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178 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Hegyibeszéd, 1911 körül
Sermon on the Mount, c. 1911
37x58,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 869 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 – 15 527 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Jakab Dezső építész gyűjteményében

„Pór „grand-art-vágyakozásának” beteljesüléséhez azok az óriási vászonfelületek kínáltak
alkalmas teret, ahol klasszikus kompozícióban megvalósíthatta nagyszabású szintézisét. Ez
a szintézis összegzése volt azoknak a festői tapasztalatoknak, amit Pór integrálni tudott a
reneszánsz elődök és a kortárs klasszikusok monumentális művészetéből a saját vállalkozásába. Ha a Vágyódás a tiszta szerelemre vagy a Hegyibeszéd című kompozíciók struktúraalkotó elemeit boncolgatjuk, […] Michelangelotól való a forma monumentalitása. Pollaiuolo
rajzainak sziporkázó, bravúros anatómiai megoldásai a részletekben kéjelgő, „élve boncoló”,
analitikus hajlamot ösztönözték. […] Signorelli festészetében pedig a plasztikusan
mintázott meztelen alakok tömegekké szervezését és kompozícióba építését tanulmányozhatta Pór.
(Kemény Gyula: Közelítések a Nyolcakhoz a képek felől. In.: A Nyolcak (kiáll. kat.) Pécs, JPM
- MTA Művészettörténeti Kutatóintézet 2010)

Pór Bertalan: Vázlat a Hegyibeszédhez illetve Vágyódás tiszta szerelemre című
képéhez. A Nyolcak, 2010-es kiállítási katalógusában.

Pór Bertalan: Hegyibeszéd, 1911, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (letét)
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179 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Virágzó gesztenyefa
Blooming Chestnut Tree
28x35 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Járitz
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 994 EUR
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 484 EUR

180 Mihalik Dániel (1869-1910)
n

Almák a művész szolnoki műtermének ablakában
(Gyümölcsös csendélet)
Apple Still-Life in the Studio
25x30 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 329 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 658 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Carl László gyűjteményében (Bázel)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A László Károly-gyűjtemény. Részletek a bázeli
műgyűjteményből. Budapest: Műcsarnok-Fővárosi Képtár, 1996. 94. o. 402. kép
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181 Mattis Teutsch János (1884-1960)

182 Mattis Teutsch János (1884-1960)

Art deco Éva
Art Deco Eve

Art deco Ádám
Art Deco Adam

43x30 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MT

43x30 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: MT

Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 416 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 5 590 EUR

Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 416 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 5 590 EUR

n
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A Rothschild Munkácsy
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183 Munkácsy Mihály (1844-1900)
n

Az énekes (Alaktanulmány a Mozart halála című festményhez), 1885–86
The Singer (Figure Studies for the Death of Mozart Painting). 1885-86
65x53 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: M de Munkácsy
A festmény hátoldalán vörös szegélyes címke „86856-3” számmal és olvashatatlan
felirattal, a kereten a D. B. Butler New York-i keretező cég cédulája
Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 62 111 EUR
Becsérték: 26 000 000 – 38 000 000 Ft
Estimated price: 80 745 – 118 012 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor báró Robert de Rothschild, majd

örökösei gyűjteményében

A fetményen szereplő képtábla

Munkácsy Mihály: Az Ásító inas című képhez készült fej tanulmány,
1868 és 1869 között, Magyar Nemzeti Galéria
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Robert de Rotschild

Eric de Rothschild igazolása a képhez
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Joaquín Sorolla: Caballero portréja, 1884,
magántulajdon

Mozart és Munkácsy
Munkácsy Mihály kultúrtörténeti zsánerkép-sorozatának
záró darabja az 1886 januárjában festett Mozart halála
című kompozíció. Az egykor hatalmas szenzációt keltő és
élénk hírlapi vitát kiváltó kép azt a jelenetet ábrázolja,
ahogy a 35 éves, súlyosan beteg komponista saját
otthonában meghallgatja utolsó műve, a Requiem alkalmi
előadását, amelyet barátai és tisztelői énekelnek el neki.
A Párizsban ünnepélyes keretek között bemutatott, majd
budapesti vendégszereplés után egy amerikai gyűjtő által
megvásárolt monumentális méretű kompozícióhoz öt
vázlat, valamint hat figuratanulmány készült. Utóbbiak
közül a most felbukkant képpel együtt csupán négy
hollétéről vannak ismereteink. Jellemző tény, hogy a
három, korábban is ismert alaktanulmány mindegyike
külföldi gyűjteményben található: a bal oldali két énekest
ábrázoló kompozíciót amerikai magántulajdonban, a
Mozart című képet Seattle-ben, a Fryer Art Museumban
őrzik, míg az Énekes a Puskin Múzeum kincse.
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A Munkácsyra jellemző redukált kolorittal, virtuóz
technikával és nagyvonalú, szinte expresszív ecsetkezeléssel megfestett kép legközelebbi rokona az utóbbi,
Moszkvában őrzött festmény: méretük, festői kialakításuk
és a szignók írásképe is feltűnő rokonságot mutat.
Hangos festészet
A nyitott szájú, beszélő, kiáltó vagy éneklő alak a
reneszánsztól kezdve a festészet és a szobrászat
közkedvelt témája volt, de már az ókori Laokoón
szoborcsoport főalakjának arckifejezése is ezzel a
gesztussal hívta fel magára leginkább a 18. Századi
teoretikusok figyelmét. Lessing, Winckelmann és társai
késhegyig menő vitát folytattak arról, hogy a fájdalomtól
meggyötört főhős vajon halk sóhajjal, vagy indulatos
kiáltással búcsúzik-e életétől.
A téma népszerűsége részben annak köszönhető, hogy a
képzőművészek ezzel az eszközzel akarták felkelteni a
hangok, elsősorban a zene illúzióját, mintegy pótolva a

szobrászat és a festészet eredendő hiányosságát. Hosszú
évszázadokon át ugyanis a festők és szobrászok irigykedve
néztek a zenészekre és énekesekre, akik – mint a hét
szabad művészet egyikének művelői – sokkal nagyobb
társadalmi presztízsnek örülhettek, mint az ecset és a véső
mesterei.
Később, a modern művészet idején a nyitott ajkak már
nem annyira a zene által közvetített harmónia felidézésére, inkább a kifejezőerő fokozása, az érzelmek intenzitásának növelése miatt jelenik meg a festményeken. Munkácsy
esetében természetesen az elsődleges ok a választott
jelenetben rejlő érzelmi és hangulati potenciál maximális
kiaknázása volt: a festő Mozart utolsó pillanatainak
megjelenítésekor a komponista csodálatos szerzeményét, a
Requiem dallamait is fel akarta idézni a nézőkben.
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Rothschild címer

A világ leghíresebb családja: a Rothschildok
A több mint egy évszázados lappangás után a közelmúltban előkerült kép korábban báró Robert de Rothschild,
majd utódainak gyűjteményét gazdagította. A legendás
hírű és páratlan befolyású család a 19. század közepétől
megtestesíti a születési arisztokrácia hatalmát fokozatosan
elhomályosító zsidó nagypolgárság páratlan sikereit: a
Rothschild név valóságos szimbólummá vált, bírálói és
magasztalói között egyaránt.
A családi vagyon megalapozója a frankfurti gettóban,
1744-ben született Mayer Amschel Rothschild volt, aki
régi pénzekkel kereskedve indította el messze ívelő
karrierjét. Kliensei közé tartozott II. Frigyes hanaui herceg
is, akinek udvarában és vagyonát felhasználva egyre
nagyobb befolyást szerzett. A nevezetes Rothschild-ős
azzal alapozta meg a família bámulatos sikerét, hogy
elsőként ismerte fel a nemzetközi bankhálózatban és a
minél gyorsabb kommunikációban rejlő lehetőségeket: öt
fiát Európa öt fontos városába küldte, majd az egyes
lerakatok között olyan hírközlő hálózatot épített ki, amely
messze megelőzte a hivatalos csatornák sebességét. A
frankfurti, berlini, nápolyi, londoni és párizsi kirendeltségekkel működő cég az első időkben elsősorban a háborúzó
feleknek nyújtott hitelekkel többszörözte meg vagyonát. A
daliás idők legnagyobb sikere Napóleon 1815-ös waterlooi
vereségéhez kötődött. A Rothschild család sokakhoz
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hasonlóan a franciák bukására spekulált, ezért izgatottan
várták a csata eredményét. Ekkorra már postagalambokkal,
lovaskocsikkal és gyors hajókkal kiépítették saját hírvivő
hálózatukat, így sokkal hamarabb értesültek az angolok
diadaláról, mint ahogy Wellington futárai megérkeztek
volna. A Rothschildok kezdetben óriási eladásokkal
elhitették a piaccal, hogy Napóleon győzelmet aratott.
Ennek következtében mindenki fejvesztve szabadult az
angol államkötvényektől, majd akcióba léptek Rothschild
ügynökei és felvásárolták a fillérekért kótyavetyélt
papírokat. Mikor röviddel ezután befutottak a hivatalos
követek, az árfolyam pillanatok alatt az egekbe szökött és
a család vagyona hihetetlen magasságokba emelkedett.
A további anyagi gyarapodásban szerepet játszott a 19.
századi gazdaság valamennyi húzóágazata, többek között
a vasútfejlesztés, a Szuezi csatorna építése, afrikai
gyémántbányák finanszírozása, és természetesen az
ezernyi vállalat, uralkodó és kormány számára nyújtott
kölcsönökből, valamint a tőzsdei spekulációkból befolyó
tetemes haszon. Sokak szerint a Rothschild ház volt a
történelem első multinacionális cégbirodalma, amely
sikeres működésének következtében páratlan anyagi és
politikai erőt összpontosított. 19. századi fénykorukban
felhalmozott vagyonukkal eséllyel pályázhattak minden
idők leggazdagabb dinasztiájának címére: egyedüli
versenytársuk, a szaúdi királyi família sem ér a nyomukba.

A család története több ponton is kapcsolódik Magyarországhoz. A Rothschildok cégbirodalmának természetesen
több híres vállalata és bankja működött hazánkban, sőt a
família londoni ágába a 20. század elején egy magyar név
is bekerült. Lord Charles Rothschild 1907-ben vette
feleségül a nagyváradi Wertheimstein Rózsikát, aki férje
korai halála után, az angol főváros egyik leggazdagabb
özvegyeként a magyar művészek lelkes mecénása és
népszerűsítője lett.
Az énekes című festmény egy újabb, korábban nem ismert
kapocs a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb családja,
valamint Magyarország között. Munkácsy Mihály most
felbukkant festménye ugyanis évtizedeken át Robert de
Rothschild gyűjteményében volt, aki apja, Gustav
Rothschild 1911-ben bekövetkezett halála után vette át a
cégbirodalom párizsi ágának vezetését. A család számos
tagjához hasonlóan ő is jelentős műgyűjteményt hozott
létre, amelyben többek között Picasso és Modigliani
alkotásai is helyet kaptak. Ebben a kollekcióban Munkácsy
Az énekes című alkotása képviselte a magyar festészetet.
A festmény aukcióra kerülése kivételes alkalom:
megvásárlója kettős ereklye birtokába kerülhet, hiszen a
világhírű magyar festőfejedelem most először hazatérő
alkotását szerezi meg, miközben részesévé válik a 200 éves
Rothschild-legendának is.
Molnos Péter
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184 P. Kováts Ferenc (1911-1983)

185 Tihanyi János Lajos (1892-1957)

Tavasz Nagybányán, 1927
Spring in Nagybánya, 1927

Napsütötte utca, 1927
Sunlit Street, 1927

50x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kováts F. 1927
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagybánya

35x36 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tihanyi J. L. 927
Jelezve a paszpartun balra lent | Signed lower left on
matboard: Falu részlet
Jobbra lent | Lower right: Tihanyi János Lajos

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 087 - 2 019 EUR
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Baumgartner gyűjteményben (Igal)

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 863 EUR
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186 Patkó Károly (1895-1941)
n

Modellek műteremben, 1926
Models in the Studio, 1926
99x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Patkó 1926
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 55 900 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 38 000 000 Ft
Estimated price: 74 534 – 118 012 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- LXXXVIII. csoportkiállítás. Aba-Novák Vilmos, Feiks Jenő,
Kelemen Emil, Patkó Károly és Ziffer Sándor festők, Ernst
Múzeum, 1927 (kat. 37.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás, Kieselbach Galéria, Budapest, 2004, 181. kép
IRODALOM | bibliography
- LXXXVIII. csoportkiállítás. Aba-Novák Vilmos, Feiks Jenő,
Kelemen Emil, Patkó Károly és Ziffer Sándor festők. Ernst
Múzeum, Budapest, 1927
- Árkádia tájain, Szőnyi István és köre 1918–1928. Szerk.:
Zwickl András, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2001

A Magyar Nemzeti Galéria több mint tizenöt évvel ezelőtti híres Árkádia tájain című kiállításán bebizonyosodott,
hogy az 1918 és 1928 közötti évtized klasszicizáló magyar festészetében három férfialak emelkedik ki: Aba-Novák
Vilmos, Szőnyi István és Patkó Károly. Plasztikus, szoborszerű aktjaival, irizálóan eleven színkezelésével, a
hétköznapi életet klasszicizáló szellemiségével Patkó a stíluskör legemblematikusabb mesterévé vált, a katalógus
címlapját is ő jegyezte. Tragikusan rövid életpályájának gazdag terméséről a rendszerváltás utáni műkereskedelem
jóvoltából ma már teljesebb, méltó képet kaphatunk.
A most vizsgált alkotás is nyolcvan év lappangás után bukkant fel egy évtizede a műtárgypiacon. Előtte Patkó
gyűjteményes kiállításán szerepelt – Aba-Novák társaságában – az Ernst Múzeumban 1927-ben. A klasszikus női
hátakt témáját a művész a műtermi modellekkel aktualizálta, finom, érzékeny kompozícióba rendezve a
tónusgazdag jelenetet. A kályha körül melegedő, intim hangulatú festmény az érett Patkó egyik fő műve.

Szőnyi István: Fürdés után (Fürdő után), 1921,
magántulajdon

Patkó Károly: Fürdőzők, 1920-as évek, magántulajdon
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Patkó Károly: Fürdőzők (Aktok), 1923,
Magyar Nemzeti Galéria
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187 Biai-Föglein István (1905-1974)

188 Bortnyik Sándor (1893-1976)

Esti játszma a Fészek Művészklubban
Night Game in the Fészek Club

Vándorcirkusz, 1943
Circus, 1943

37,5x46,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: Biai

65x96 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Bortnyik 43

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 450 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 398 – 2 329 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 074 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 317 – 15 528 EUR

n

n

A kép párdarabja Bortnyik Sándor emlékkiállításán a Magyar Nemzeti Galériában 1977-ben
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189 Czigány Dezső (1883-1938)

190 Ferenczy Károly (1862-1917)

Katona az első világháborúban
Soldier in the First World War

Herrer Cézár festő portréja, 1899
Cézár Herrer Painter and his Wife, 1889

48x42 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

54x37 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: [első szó olvashatatlan]
alla Signora Xandrina Ferenczy Károly NB 1899 [Ferenczy Károly
olasz nyelvű ajánlása Herrer Cézárné szül. Drumák Alexandrinának]

n

n

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 658 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 968 – 6 832 EUR
Herrer Cézár és felesége Nagybányán

Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 665 EUR
Becsérték: 5 700 000 – 7 000 000 Ft
Estimated price: 17 702 – 21 739 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ferenczy Károly (1892-1917) gyűjteményes kiállítása.
Budapest: Szépművészeti Múzeum,
2017. 128. és 352. old.,
Életműkatalógus-szám: 123
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Reigl
Éclatement
1956
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191 Reigl Judit (1923-)
n

Robbanás (Éclatement), 1956
Detonation (Éclatement), 1956
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Reigl
1956
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 68 323 EUR
Becsérték: 30 000 000 – 45 000 000 Ft
Estimated price: 93 168 – 139 752 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- francia magángyűjteményből
IRODALOM | bibliography
- Judit Reigl. Volume I. Szerk.: Makláry Kálmán,
MODEM, Debrecen, 2010
- Reigl Judit. Űr és extázis. Szerk.: Kopeczky Róna – Kürti
Emese – Makláry Kálmán, Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum, Budapest, 2014

Nr. 1
Az 1923-as születésű Reigl Judit a párizsi absztrakció
legnagyobb magyar származású, élő klasszikusa, akinek
műveivel könnyen találkozhatunk a világ vezető
múzeumaiban a francia informel kulcsszereplője, Pierre
Soulages vagy az amerikai absztrakt expresszionizmus fő
alakja, Jackson Pollock műveinek társaságában. A hazai
nézők legutóbb a budapesti Ludwig Múzeumban rendezett
életműtárlatán csodálhatták meg alkotásait 2014-ben.
Mivel a párizsi absztraktok közé tartozó kortársa, Hantai
Simon tíz évvel ezelőtt elhunyt, a kilencvenes éveiben járó
Reigl egyedül képviseli a csúcsot az élő magyar művészek
körében, újabb és újabb rekordokat érve el az árveréseken.
A most vizsgált kép az 1955–1957 közötti, Robbanás (azaz
Éclatement) című sorozat esztétikai áttörést képviselő
festményei közé tartozik, melyek eddig csak külföldi
árveréseken bukkantak fel. Jelezve a nőfestők iránti
megnövekedett múzeumi érdeklődést, az elmúlt
időszakban olyan közgyűjteményekbe kerültek be ebből a

Reigl Judit-festmények a neki szentelt teremben
a Centre Pompidou állandó kiállításán (2012)
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szériából művek, mint a New York-i Guggenheim Museum
és a Metropolitan Museum of Art. (A Tate Modernnek és a
Centre Pompidou-nak nem ebből a ritka, korai periódusból
vannak Reigl-alkotásai; az intenzív múzeumi jelenlét
eléréséhez nélkülözhetetlen volt a magyar galériás
támogató, Makláry Kálmán aktív közreműködése.)
A Robbanás-sorozat már 1957-ben együtt szerepelt – a
párizsi Galerie Kléber egyik csoportos kiállításán – a
gesztusfestészet legnagyobb sztárjaival, Pollocktól kezdve,
Hantain és Georges Mathieu-n és Hans Hartungig, de ez a
szériát díjazta 1964-ben a Guggenheim Museum is.
Écriture automatique totale
Reigl Judit 1950-ben szökött át a magyar–osztrák
határon, hogy a szabad világ nyugati központjában,
Párizsban dolgozhasson művészként. Bár 1954-ben
kiállított a szürrealisták párizsi galériájában, a L’Étoile
Scellée-ben, ekkor már túllépet az ortodox szürrealizmuson azzal, hogy az automatikus írást totalizálta, azaz
belefoglalta a testi automatizmusokat is az alkotói
folyamatba. Az André Breton által kanonizált szürrealista
automatikus írás (écriture automatique) ugyanis a
tudatalatti jelentésrétegeit jelenítette meg, a szabad
asszociációkat nem ültetve át a gesztusok absztrakt
nyelvére. A fiatal Reigl direkt tett lépéseket a nonfiguratív
gesztusfestészet irányába (Breton hallgatólagos
jóváhagyásával), majd haladt tovább ezen az úton az
1955–1957 között megszülető, párizsi Galerie Klébernél
kiállított Robbanás (Éclatement) című sorozatához. Reigl
ekkor már nem megfestette a teret, hanem megtapasztalta: beleépült a kép anyagába, spontán mozdulatai révén
totalizálva az automatikus írást (écriture automatique
totale).
Éclatement

eljárást: „Az indusztriális porfestékből és lenolajból
kikevert anyagot Reigl a vászonra dobta, és egy hajlított
függönyrúddal, később egy hajlékony, rugalmas
acélpengéjű karddal vagy fémpánttal, a festékmasszákat
szétrombolva dolgozta meg. A nagyméretű vásznakon egy
koreográfia nélküli, artikulátlan táncra emlékeztető
mozdulatokkal dolgozott, a festés folyamatát zsigeri, testi
tevékenységként realizálta.” A Reigl karjának spontán és
esetleges mozdulataiból születő művek így egyfajta
lenyomattá válnak. A Robbanás sorozatcím a szétspriccelő
matériával találkozó vászon, vagyis a sík és a test
találkozására utal, egyszerre képezve festői felületet,
műtermi csatateret, akciólenyomatot és kozmikus
térképet.
Hic et nunc
Reigl Judit egy 1990-es szövegében írt a Robbanásokhoz
hasonló kegyelmi pillanatokról: „Ritkán, nagyon ritkán, de
előfordul, hogy a test pontos, tökéletes eszközzé változik.
A tudatalatti és a tudatos összeolvad, és egyszerű
tanúként van jelen. Tanú, aki meglepve, sőt csodálattal
figyeli az Egyetemes, az Időn kívüli – az Időtlen mint Én
– betörését az Itt és Mostba.” A robbanás a kozmikus
pillanatok leképzésének festészeti jele, amely a művész
koncentrált műtermi mozdulatsora révén ölt testet. Reiglt
az időtlen öröklét kifejezése mozgatta, az archaikus lét
felfedezése a test nyomain keresztül: nem véletlenül
foglalkoztatta ekkoriban a zen filozófia és a barlangrajzok
esztétikája. Ugyanakkor mégis pontosan érezte a korszellemet, olyan múzeumi férfi klasszikusokat követve fedezte
fel saját útját az absztrakcióhoz, mint a kalligráfiát
átlényegítő Georges Mathieu vagy Hans Hartung. Úttörő
szerepe és mitikus érdeklődése miatt szerepelhet a
Metropolitan Museum nagy szabású, Epikus absztrakció.
Pollocktól Herreráig című, 2018 végén nyíló kiállításán is.
Rieder Gábor

A téri tapasztalás képi megjelenítéséhez a kulcsot az 1955
nyarától alkalmazott festékdobálás és -elkenés módszere
jelentette. Ahogy Berecz Ágnes monográfusa leírta ezt az

Reigl Judit egyik Robbanás-képe Jackson Pollock
társaságában a New York-i Metropolitan Museum of Arts
állandó kiállításán (2008)

A Galerie Kléber Paris 1957-es csoportos kiállításának
meghívója
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192 Czene Béla (1911-1999)

193 Fenyő György (1904-1971)

Fiatal lány miniszoknyában, 1973
Young Girl in Mini Skirt, 1973

Pasziánsz, (Hommage á Matisse), 1930-as évek
Passians, (Hommage á Matisse), 1930s

90x50 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czene Béla 1973

60,5x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Hagyatéki bélyegző

n

n

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 086 EUR
Becsérték: 500 000 – 900 000 Ft
Estimated price: 1 552 – 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 348EUR
Becsérték: 1 700 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 280 – 9 317 EUR
Henri Matisse: Sakkjátszma, 1924, magángyűjtemény
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194 Egry József (1883-1951)
n

Balatoni fények
Lights by Lake Balaton
20x29 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR
Becsérték: 350 000 – 700 000 Ft
Estimated price: 1 087 – 2 174 EUR

„Az UNICEF Magyarország Bajnok Programja idén bontott zászlót. A kezdeményezésben sikeres hazai vállalkozók és ismert közéleti személyiségek kaptak szerepet; olyan
emberek, akik valamennyien kiemelten fontosnak tartják, hogy visszaadjanak a
közösségnek. A Bajnokok őszintén hisznek a társadalmi felelősségvállalás jelentőségében, az UNICEF teljes tevékenysége és értékei mellé állnak, így a helyi programokon túl
a világ legelesettebb gyermekeit is támogatják, akik távoli kontinenseken, háborús
konfliktusok között, éhínségtől sújtva kényszerülnek nélkülözésre.
Köszönjük nagylelkű segítségét!”
Kieselbach Anita

„A Balaton azoknak a festőknek, akik nem a belső életével foglalkoznak, csak külső,
tetszetős banalitását adja. A Balatonból nem lehet iskolát csinálni. Nem lehet hivatalos
piktúrához idomítani: aki csak részleteiben ismeri a Balatont és nem egészében, az soha
nem ismerheti meg valójában. Én nem a Balatont, hanem annak világát festem.”
Egry József
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195 pintér éva (1932-1995)
n

Hajóépítők, 1960 körül
Boat Builders, c. 1960
155x201 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimated price: 15 528 – 31 056 EUR

A most felfedezett Pintér Éva a jövő nagy ígéretei közé tartozik. A modern magyar
textilművészet ünnepelt mesterasszonyánál, Ferenczy Noéminál tanult. Hozzá
hasonlóan ő is maga szőtte meg az általa tervezett kárpitokat, hűen a 19. század
végén újjáéledt tradicionális gyakorlathoz (Arts & Crafts, Gödöllői Művésztelep).
Képi változatai, akárcsak a Ferenczy Noémi-festmények, autonóm műtárgynak
minősülnek. Pintér Éva hiába végzett az 1950-es évek közepén az Iparművészeti
Főiskolán, szellemiségét nem a szocreál, hanem a Ferenczytől örökölt modern
kárpitművészet határozta meg. Az 1960-as, 1970-es években kibomló művészete a
kor szabadabb, modernebb iparművészetével volt rokon. A most vizsgált festménye
egy monumentális Noé-bárkájává növelt hajó építését ábrázolja, ahogy az apró
figurák a geometrikus ráccsá összeálló állványzaton serénykedve festik a hajó
testét. Körben tengeri navigációs zászlók farkasfog sorozata szegélyezi bordűrként a
kompozíciót. A festmény alapján megszőtt, Kiscelli Múzeumban őrzött gobelin
szerepelt a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett Keretek között. A hatvanas
évek művészete Magyarországon (1958–1968) című nagy sikerű történeti
kiállításon az év elején.

A Nemzeti Galéria KERETEK KÖZÖTT – A HATVANAS ÉVEK MŰVÉSZETE
MAGYARORSZÁGON (1958–1968) kiállításának enteriőr képe

Pintér Éva: Hajóépítők, a Nemzeti Galéria
KERETEK KÖZÖTT – A HATVANAS ÉVEK MŰVÉSZETE MAGYARORSZÁGON
(1958–1968) kiállításán, 2018-ban
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196 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Kilátás a műteremből
View from the Studio
71x98 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rónai
A kép hátoldalán a Fővárosi Képtár töredékes kiállítási raglapja dr. Bársony Jenő nevével, a Bizományi Áruház Vállalat
30. és 84. aukciójának cédulája, valamint kézírásos feliratok:
„261.”; „109”; „Ablakomból”; „XIX”; „Véghelyi Péter 1969
június, 4160”.
Kikiáltási ár: 13 000 000 Ft / 40 372 EUR
Becsérték: 18 000 000 – 26 000 000 Ft
Estimated price: 55 901 – 80 745 EUR
Szerepelt a BÁV 30. aukcióján 1973. május
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Bársony Jenő, majd Véghelyi Péter
gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Ernst
Múzeum, Budapest, 1923. október. (Feltehetően azonos:
Kat. 85. Kilátás budai ablakomból a Citadellára)
- A Bizományi Áruház Vállalat 30. Művészeti képaukciójának kiállítása. MOM Művelődési Ház, Budapest, 1973.
május. (Kat. 289. Kilátás a szobámból)
- A Bizományi Áruház Vállalat 84. Művészeti képaukciójának kiállítása. MOM Művelődési Ház, Budapest, 1991.
május. (Kat. 261. Kilátás a szobából)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Bizományi Áruház Vállalat 84. Művészeti
képaukciójának katalógusa. Budapest, 1991.

Rippl-Rónai József és Herman Lipótné a Kelenhegyi úti műteremben, közöttük, a festőállvány
mögött a most bemutatott festmény, 1927 (Pesti Napló Képes Melléklete, 1927. december 4.
82. oldal)
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Rippl-Rónai József: Kilátás a Kelenhegyi műteremből,
1915, magántulajdon

Rippl-Rónai József: Kelenhegy, 1914-15, magántulajdon

A lemondás művészete

A magyar művészet kultikus helye

A jelentős életművek újra és újra képesek megdöbbenteni
a közönséget. Hiába ismerünk sok száz, akár több ezer
Rippl-Rónai festményt és rajzot, szerencsére még így sem
teljes a kép: a modern magyar festészet úttörője
mindmáig tartogat izgalmas meglepetéseket. Ahogy a
közelmúltban árverezett és zajos sikert arató, 1914-es
Stilizált virágok özöne című kép, úgy a most bemutatott
alkotás is látszólagos befejezettlenségével, kevés eszközzel
élő, puritán egyszerűségével hat nézőjére. A karton
semleges felületén barnás-vöröses festékkel meghúzott
kontúrok fogalmazzák meg a látvány szilárd szerkezeti
vázát. A művész Kelenhegyi úti műtermének ablakából
feltáruló látvány elemeit a festett rajz sűrű hálója rögzíti:
a jellegzetes kerítés, az utcán sétáló alakok, a gellérthegyi
villák és a Citadella sziluettje – egy csendes, száz évvel
ezelőtti nap emléke bontakozik ki a néző szeme előtt.
Miként a Stilizált virágokat, úgy ezt a művét is szignálta
alkotója, sőt 1923-ban be is mutatta az Ernst Múzeum
kiállításán, így tehát komplett, Rippl-Rónai alkotói
szándékát maradéktalanul közvetítő festményről van szó.
A Kilátás elsősorban a tudatos, végletes redukcióról, egy
modern szellemű kísérletéről szól: a művész lemond festői
eszközeinek zöméről, hogy velük együtt a rutinból épülő
maníroktól, a berögződött, felszínes technikai fogásoktól,
minden hatásvadász gesztustól megszabaduljon.

A Kelenhegyi és a Mányoki út sarkán álló, Kosztolányi
Kann Gyula festő-építész által tervezett gellérthegyi
műteremházat 1903-ban avatták fel, s több mint százéves
fennállása alatt a magyar képzőművészet számos jelentős
alakja dolgozott benne. 1945 előtt többek között
Madarász Viktor, Iványi Grünwald Béla, Herman Lipót,
Czóbel Béla, Faragó Géza és Vaszary János bérelt benne
hosszabb-rövidebb időre műtermet.
Rippl-Rónai 1906-os, nagy anyagi sikert hozó budapesti
kiállítása után költözött be az első emelet 11-es számú
műterembe, s ettől kezdve szinte valamennyi esztendő
telét itt töltötte. Tavasztól őszig természetesen a kaposvári
Róma villa jelentette számára az igazi otthont, de ahogy
hidegre fordult az idő, rendszeresen visszatért Budapestre.
Társasági élete is inkább ide kötötte: műtermes lakásában
gyakori vendég volt a korszak művészvilágának számos
ismert alakja, Móricz Zsigmondtól Bartók Béláig, Szinyei
Merse Páltól Babits Mihályig. Utóbbiról itt készült híres
portréja, ahogy a Kelenhegyi úti műterem falai között
született Petrovics Elek és Meller Simon páros arcképe,
Szabó Lőrinc vagy éppen a híres spanyol zongoraművész,
Riccardo Vines Roda portréja, de a nevezetes Zorka-sorozat legtöbb darabja is. Rippl-Rónai 1913. december 7-én
itt látta vendégül Thomas Mannt, aki szinte az egész
délelőttöt a gyönyörű kilátást kínáló műteremben töltötte.

A Citadella a Kelenhegyi út felől, 1920-as évek
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Ritka szerencse, hogy a Kilátás egy korabeli fényképen, a
festőről készült egyik utolsó felvételen is látható. A Pesti
Napló Képes Mellékletének 1927. december 4-i számában
megjelent fotó néhány hónappal az idős mester november
25-i halála előtt készült a Kelenhegyi úti műteremben.
A képen – Hermann Lipót felesége és a művész között
– három festmény tűnik fel: lent a híres Vörössapkás
önarckép, a festőállványon az 1925-ös Anella bundában,
valamint az állvány lábai mögött, keretektől részben
eltakarva a most bemutatott kompozíció: a magyar
modernizmus vezéralakjának puritán, csöndes és
végletesen redukált tájképe.
Molnos Péter

Herman Lipót: Kilátás a Kelenhegyi úti műterem ablakából,
magántulajdon
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197 Brodszky Sándor (1819-1901)
n

Erdőszéle
Edge of the Forest
20x22 cm
Olaj, papír, kartonon | Oil, paper on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Brodszky S.
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR
Becsérték: 240 000 – 400 000 Ft
Estimated price: 745 – 1 242 EUR

198 Markó András (bécs 1824-1895 viareggio)
n

Szélfújta felhők
Windy Clouds
82x118 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Markó Andor
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 316 EUR
Becsérték: 3 800 000 – 5 000 000 Ft
Estimated price: 11 801 – 15 528 EUR
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199 Kacziány Aladár (1887-1978)
n

Tavasz, 1939
Spring, 1939
188x150 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kacziány Aladár 1939
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 – 18 633 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Lindner Magdolna és Dr. Salamin András: Kettesben
– Kacziány Aladár festőművész és Schultz Dóra naplója.
Budapest: Infotop Kiadó, 2015. 141. old. 194. kép.

„[...] azok a csodálatos művészi benyomások, melyek megsejtették velem mint műélvezővel
a jelenség – világ felett pihenő szellemvilág – végtelen és örök összhangját, már
serdülőkorom óta előkészítették bennem az önmegnyilatkozás útjait. Talán a zenei hatások
még előtt termékenyítették meg képzeletemet, mint a képzőművészet benyomásai. Nem
tudom mi volt számomra fontosabb: a polifonikus összhang, vagy a szárnyaló dallam?”
/Kacziány Aladár gondolatai Lindner Magdolna és Dr. Salamin András Kettesben –
Kacziány Aladár festőművész és Schultz Dóra naplója c. könyvében/
„Nem tudom már pontosan, az év melyik hónapjában pillantottam meg a műterem egyik
állványán a »Tavasz« című kompozíció első vázlatát. Ali elindult, hogy modelleket keressen
hozzá. Egy virágzó fa és két leányalak szerepel a képen. A Kis-Svábhegy oldalán talált egy
megfelelő cseresznyefát. Finom rajzot készített róla, néhány virágzó gallyat hazahozott, a
kompozíciót át- meg átszövő ágacskák minden kis virága élő modell után készült. Az alakok
életnagyságúak. A kép jobb oldalán merőlegesen emelkedik a fa vezértörzse, míg a másik az
átló irányába. Ők adják a kép erővonalait néhány ág vízszintesével. A vezértörzs mellett áll
aktban egy szárnyas gyermekleány. Talán az égből a földre szállt tavasz? Felemelt baljával
egy magas vízszintes ágba kapaszkodik, jobbja kitártan a másik alak felé ível gyöngéden.
Fölfelé néz a virágzó ágakon keresztül tárulkozó áprilisi égre. Tágra nyílt gyermekszemének
kék tükrébe belefér a menny. Ez a komoly tiszta szempár a kompozíció gyújtópontja. Erre
tekint az átlós irányú fatörzsön ülő leány. Szép profilja az égre rajzolódik, bal karját széles
ívben a gyermek felé emeli ujjaival a favirágokat érintve. Jobb karja – a túloldali merőleges
fatörzsnek, s az álló gyermekalaknak felelve – függőlegesen leeresztett; kezével lírát tart.
Az alakok klasszikus arányúak és szépségűek.
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[...] A »Tavaszt« ki lehetne szőni, olyan halk a plasztikája. Aladár kitűnő belga vászonra alla
prima festette. A legérzékenyebb részen, a fiatal lány profilján kezdte, s ehhez a nagyon
világos részhez rendelt mindent. Vetett árnyék nincs, színek töretlenül tiszták. A »Tavaszi
misztérium« négyes hangja csendül fel ismét: fehér, rózsaszín, kék, zöld. Fehérek a
drapériák, a szárnyak, a cseresznyevirágokat a barackvirágok rózsaszínre festette Aladár. A
rózsaszín virágú gallyak játszi tavaszi ritmusa zenét sugall. A dombtető százszorszéppel
hímezett pázsitjából kevés látszik, fölötte magasodik az ultramarin ég mindent egybefoglaló boldogító kékje. Az embert körülvevő mindenségből azt érezte leginkább magáénak
Aladár, ami a »Tavasz« című kompozíción művészlelkén visszatükröződött. A gondos
természet-stúdiumok alapján készült »Tavasz« a puszta való »égi mása«. Transzponált való:
eszményi világot óhajtó és művészetével azt érlelő művész belső meglátása.
A »Tavasz« semmiben sem hasonlít Botticelli »Primaverá«-jára, de idézi Puvis de Chavannes
magasztos alakokkal benépesített eszményi kompozícióit. Aladár nagyon szerette Puvis de
Chavannes művészetét. Két alkotásának reprodukciója ott függött a műterem falán: »Szent
Genovéva virraszt Párizs fölött« és a »Szegény halász«.” Ezek ugyan tárgyuknál fogva távol
esnek a »Tavasz«-tól, de a szerkezetük által is biztosított csodálatos béke, hasonló
lelkületből árad, mint mint Ali képének mennyei tisztasága. A kép vitéz nagybányai Horthy
Miklós húszéves kormányzását megünneplő kiállításon, 1939 decemberében a Műcsarnok
téli tárlatán került bemutatásra. A katalógus reprodukálta. Töretlen világos színei, a vonalak
muzsikája, az alakok tavaszi ártatlansága a mű harmatos költőisége mindenkit megállított.
Sokan úgy vélekedtek, hogy a kiállítás legszebb képe. A »Tavasz« itt van otthonomban. Nem
válok meg tőle.”
/Schultz Dóra, a művész felesége a „Tavasz” c. kompozícióról Lindner Magdolna és Dr.
Salamin András Kettesben – Kacziány Aladár festőművész és Schultz Dóra naplója c.
könyvében/
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Az Erzsébet tér 7–8. szám alatt üzemelő egykori autóparkoló helyén nyílt meg
1992-ben az ötcsillagos luxusszálloda, a Kempinski Hotel Corvinus. A Finta József által
tervezett posztmodern stílusú hotel a nyugati színvonalat hozta el a budapesti
vendéglátásba a rendszerváltás követően. Híres kör alakú előterének kávéházában
találkozott egymással a 1990-es évek elejének elitje: üzletemberek, menedzserek,
politikusok és külföldi vendégeik. A süppedős bőrfotelek felett függött a falon a kor
népszerű festőjének, Nagy Gábornak két emblematikus, mutatványosokat felsorakoztató pannója. A hotel Corvinus gyűjteményébe tartozott két hatalmas falképen jól
érzékelhető Kondor Béla szürreális magánmitológiájának hatása.

200 Nagy Gábor (budapest 1949-)

201 Nagy Gábor (budapest 1949-)

Mutatványosok I.
Showmen I.

Mutatványosok II.
Showmen II.

255x325 cm
Vegyes technika, farost | Mixed technique on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Gábor 1992

255x325 cm
Vegyes technika, farost | Mixed technique on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Gábor 1992

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 528 – 24 845 EUR

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 870 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 528 – 24 845 EUR

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Kempinski Hotel Corvinus Budapest, lobby
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n

A budapesti Kempinski Hotel Corvinus

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Kempinski Hotel Corvinus Budapest, lobby
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202 Ifj. Johann Till (bécs 1827-1894 bécs)

203 Herrer Cézár (1868-1919)

A fiatal briganti
The Young Brigand

Velence
Venice

43x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Till J.

39x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Herrer

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 727 – 5 590 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 863 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 484 – 3 726 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- svájci magángyűjteményből
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204 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Tavaszi kert
Spring Garden
27x34 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Járitz
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 994 EUR
Becsérték: 400 000 – 800 000 Ft
Estimated price: 1 242 – 2 484 EUR

205 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Műtermi csendélet orgonákkal, 1919
Studio Still-Life with Lilacs, 1919
70x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ziffer S. 1919
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 14 906 EUR
Becsérték: 5 500 000 – 8 000 000 Ft
Estimated price: 17 080 – 24 844 EUR
Szerepelt a BÁV 40. aukcióján és reprodukálva a katalógusban,
1976. szeptember, 192-es tétel

390

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

391

206 Szőnyi István (1894-1960)
n

Zebegényi utca, 1935
Zebegény Street, 1935
68x99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I. 935
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 14 907 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 634 – 27 950 EUR

Szőnyi István: Zebegényi este, 1928, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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207 id. Markó Károly (1793-1860)
n

Tájkép Bacchus neveltetésével, 1828
Landscape with Bacchus, 1828
29x41 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: C Markó 1828
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 37 267 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimated price: 49 689 – 62 112 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a gróf Károlyi-gyűjteményben
- Egykor dr. Ruszinkó Barnabás gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ernst Múzeum XXXIV. aukció katalógusa, 1927, 293. tétel
- Bodnár Éva: Markó. Id. Markó Károly (1791–1860).
Képzőművészeti Alap, 1980, 19. tétel
IRODALOM | bibliography
- Szvoboda Dománszky Gabriella: Markó. Corvina, 2004
- Bodnár Éva: Markó. Id. Markó Károly (1791–1860).
Képzőművészeti Alap, 1980
- A pestmegyei Fóthi-kastély. In.: Színházi Élet 1925/32.,
48-49.

A fiatal Markó Károly – már túl az aggteleki barlang sorozatán – magyar támogatók révén
iratkozhatott be a bécsi akadémiára. 1826-ban már kiállított az akadémiai seregszemlén,
1828-ban pedig már érett festőként ünnepelték Szent Pál hajótörése Máltán című kompozíciójával. Markó – az újra divatba jövő – Claude Lorrain nosztalgikus itáliai tájképeinek a stílusát
elevenítette fel, egyből meghódítva a bécsi közönség szívét. Mitológiai vagy bibliai figurákkal
mozgalmassá tett sziklás-erdős tájai 1830-ban már Mössmer és Ender műveivel azonos rangon
szerepeltek az Akadémia tárlatán. Ebben a korszakban született a most vizsgált Tájkép Bacchus
neveltetésével című képe is. A festmény jól ismert a hazai gyűjtéstörténetből. Az 1980-as Bodnár
Éva-féle monográfiában Mitológiai jelenet sziklás tájban címmel szerepelt (19. tétel). Bodnár a
témát nem fejtette meg, a fekete-fehér reprodukción a dátumot 1835-ként olvasta ki, ugyanakkor jelezte az akkori tulajdonost, a híres orvosgyűjtőt, dr. Ruszinkó Barnabást. A kép megtalálható
a Pogány Ö. Gáborné-féle oeuvre katalógusban (1928/10 szám alatt), előtte pedig az Ernst
Múzeum 1927-es aukciós katalógusában, a 193-as tételszám alatt (Tájkép Bacchus neveltetésével, 1828). A festmény aranyozott keretének hátán egy címke hirdeti korábbi tulajdonosát: gróf
Károlyi László. Minden bizonnyal az a Károlyi László (1859–1936), aki császári és királyi belső
titkos tanácsosként, a magyar főrendiház és az országgyűlés felsőházának örökös tagjaként
támogatta a művészetet, a füzérradányi Károlyi kastélyt feleségével jórészt Olaszországban
vásárolt képekkel és bútorokkal rendezte be.

A nagykárolyi Károlyi család grófi címere
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208 Szentiványi Lajos (1909-1973)

209 Bornemisza Géza (1884-1966)

A téli duna-parti korzó háttérben a régi Erzsébet-híddal, 1943
Winter Corso in the Background with the old Elisabeth Bridge, 1943

Késő délutáni fények, 1928
Late Afternoon Lights, 1928

69x80 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Erzsinek emlékül, 1943 karácsonyán Szentiványi Lulu

68x78 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza 1928

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 658 – 6 211 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 1 700 000 Ft
Estimated price: 4 347 – 5 279 EUR

n
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210 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Fiatal kalapos lány
Young Girl in Hat
53x39 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy L
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 24 844 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 28 000 000 Ft
Estimated price: 49 689 – 86 956 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Weinstein Pál gyûjteményében.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gulácsy Lajos gyûjteményes kiállítása. Rónai Dénes
fotómûvész mûterme (Váci utca 17.),
1912. március–április.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Budapest, 1979. 85. kép.
- Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos. Budapest, 2008. 145.
- Molnos Péter (szerk.): A csábítás fegyvere, Budapest,
Kieselbach, 2018, 78. o.
IRODALOM | bibliography
- Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festô. Budapest,
1922.
- Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Budapest, 1979.
- Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 1983.
- Gulácsy Lajos: A virágünnep vége. Budapest, 1989.
- Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 2007.
- Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos. Budapest, 2008.
- A csábítás fegyvere. Divat, stílus és öltözködés száz év
magyar festészetében. Szerk.: Molnos Péter. Budapest,
2018. 78.

Gulácsy Lajos a Rónai-szalonban rendezett kiállítás enteriőrjében,
a Fátyolos nő című képpel, 1912 Rónai Dénes felvétele,
MNM Történeti Fényképtár

„A faktúra gazdagsága, a lazúros és tömör ecsetvonások lüktetése, a rajzos bekarcolások, valamint a Gulácsy-képek szinte állandó jellegzetessége, a
kompozíció bizonyos pontjain feltűnő, az ábrázolás tárgyától független, vízszintes ecsetvonások (mint a kép jobb felső sarkában látható, hosszú kobaltkék
sáv, s az alatta húzódó, rövidebb zöld társai) olyan érzéki függönyt borítanak a látvány külső burka elé, mely a kalapos lány képét elemelik a valóság
konkrétságától, s hangsúlyozzák a festés fizikai aktusát, a matériát alakító, formáló művész teremtő voltát.”
/Molnos Péter Gulácsy Lajos Fátyolos nő című képéről/

A Rónai-szalonban rendezett kiállítás enteriőrje, a Fátyolos nő című képpel, 1912,
Rónai Dénes felvétele, MNM Történeti Fényképtár
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211 Jándi Dávid (1893-1944)

212 Bálint Endre (1914-1986)

Anya gyermekével
Mother with her Child

Fiatal lány zöld kabátban, 1946
Young Girl in Green Coat, 1946

47x40 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi

30x21 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bálint 46.

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 683 EUR
Becsérték: 260 000 – 300 000 Ft
Estimated price: 807 – 931 EUR

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 500 000 – 900 000 Ft
Estimated price: 1 552 – 2 795 EUR

n
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213 Tornai Gyula (1861-1928)
n

Zsuzsanna és a vének
Susanne and the Elders
128x153 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: Tornai Gy.
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimated price: 21 739 – 27 950 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Tornai Gyula gyűjteményes kiállításának katalógusa.
Nemzeti Szalon, 1917. március kat. szám 58.

Tornai Gyula: Önarckép, 1910es évek,
magántulajdon

„Tornai Gyula szenvedelmes utazó s egyre az egzotikumot bujja. Kikutatja az
érdekességeit s képben megrögzíti őket. A Keletnek rajongója ő, s az igazi rajongók
lelkes közlékenységével ad számot arról a sok gyönyörűségről, amely napkeleti
utazásain érte. Alapos utleírásoknál beszédesebbek az ő képsorozatai, s a Keletről szőtt
fantasztikát hol alaposan megdöntik, hol magyarázva illusztrálják az ő uti kepei,
Marokkóról, Japánról, Indiáról mesélő festményei.”
(n.n.: Japánon és Indián keresztül. In. Pesti Napló, 60/1909, 239. sz. 10. o.)
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214 Vaszary János (1867-1939)
n

Szkopje, 1916
Skopje, 1916
24x38 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: …Sultan Murat Dzsámija III/3. Üszkülp… Vaszary
Kikiáltási ár: 250 000 Ft / 776 EUR
Becsérték: 400 000 – 800 000 Ft
Estimated price: 1 242 – 2 484 EUR

215 Vaszary János (1867-1939)
n

Kék szemű lány, 1926
Blue Eyed Girl, 1926
46x31 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Vaszary J.
Firenze 926 II.
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 7 453 – 8 696 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1926 Ernst KUT, kat. 122. (Nő feketében); 1930 Ernst, kat. 128. (Révész István tul.).
- Vaszary János gyájteményes kiálíltása,
Magyar Nemzeti Galéria, 2007.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása. Szerk.: Gergely Mariann– Plesznivy
Edit–Veszprémi Nóra, Magyar Nemzeti Galéria, 2007. 325 o.
- A pécsi Petró gyűjtemény (Válogatás). Szerk.: Dr. Petró Sándor, Szent István Társulat.
Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2002. 285 o.
- Haulisch Lenke: Vaszary János. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1978. 138. kép.
IRODALOM | bibliography
- KUT, 1926. 3. sz. R. címlapon; Rabinovszky 1930. 3. sz.
R. 127. (Révész István tul.); Kárpáti 1941. XXII.
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216 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)

217 Gruber Béla (1936-1963)

Csendélet gyümölcsökkel
Still-Life with Fruits

Csendélet nyitott Bernáth könyvvel, 1963
Still-Life with Open Bernáth Book, 1963

55x58 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

37x30 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gruber
Hátoldalon: Esti hangulat

n

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 279 EUR
Becsérték: 2 200 000 – 3 200 000 Ft
Estimated price: 6 832 – 9 938 EUR
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KIÁLLÍTVA | exhibited
- Magyar Nemzeti Galéria, 1978 (kat. 36)
- Vác, 1981 (kat. 40.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gruber Béla élete és művei
Szerk.: Strakovitsné Gruber Ágota, 540. o. 1217. kép
- Magyar Nemzeti Galéria kiállítási katalógus 1978 (kat. 36)

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 329 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 105 – 6 211 EUR
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218 Kubányi Lajos (1855-1912)

219 Szepesi Kuszka Jenő (1885-1948)

Hoppá ! (Lovaskocsi), 1900
Hoops! (Horse Carriage),1900

Tátrai táj
Landscape in the High Tatras

40x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kubányi Lajos 1900

129x180 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szepessy Kuszka Jenő 1925

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 400 000 – 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 – 2 174 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 590 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 453 – 11 180 EUR

n
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220 Benkhard Ágost (1882-1961)
n

Budapesti látkép, 1923
Budapest View, 1923
40x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Benkhard 1923 Budapest
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 440 000 – 600 000 Ft
Estimated price: 1 366 – 1 863 EUR
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221 16. századi itáliai festő
(domenico Beccafumi köre)
n

Madonna a gyermekkel
Madonna with Child
68,5x54,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 317 – 15 528 EUR
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222 Fonó (Fleischer) Lajos (1889-1951)
n

Hátakt, 1924
Back Nude, 1924
61x38 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Fonó 24
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 484 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 795 – 4 658 EUR

223 Basilides Barna (1903-1967)
n

Art deco jelenet, 1940
Art Deco Scene, 1940
129x180 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basilides Barna 1940
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 658 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 500 000 Ft
Estimated price: 6 211 – 10 869 EUR
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224 Barcsay Jenő (1900-1988)
n

Szentendrei utcarészlet
Street in Szentendre
62,5x81,5 cm
Tempera, papír falemezen | Tempera, paper on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barcsay
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimated price: 21 739 – 31 056 EUR

Barcsay Jenő: Szentendrei utcakép, 1934/35, Ferenczy Múzeum,
Szentendre

Czóbel Béla: Párizsi háztetők, 1925, Ferenczy Múzeum, Szentendre
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225 Hollósy Simon (1857-1918)
n

Egy pohár bor (Áldomás)
A Glass of Red Wine (Blessing)
61x85,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hollósy München
Kikiáltási ár: 17 000 000 Ft / 52 795 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimated price: 62 112 – 93 160 EUR
IRODALOM | bibliography
- Felvinczi Takács Zoltán: Hollósy Simonról, Szépművészeti
Múzeum Évkönyvei, 1918
- Réti István: Hollósy Simon, Budapest, 1927
- Ybl Ervin: Hollósy Simon és Max Buri. In.: Magyar
Művészet, 1948/4.
- Németh Lajos: Hollósy Simon és kora művészete.
Képzőművészeti Alap, Budapest, 1956
- Boros Judit: Hollósy Simon. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2014

Hollósy Simon: A jó bor, 1884, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Hollósy Simon: Az ország bajai, 1893, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Müncheni magyar mester

Vidám pillanatok

Csárda a műteremben

Hollósy Simon, a nagybányai művésztelep alapító mestere
már Münchenben komoly szakmai hírnevet vívott ki
magának. A máramarosszigeti örmény kereskedő
családban született, sok nyelven beszélő Hollósy népszerű
magániskolát nyitott 1886-ban a kor művészeti
fellegvárának számító Münchenben, ahol a későbbi
nagybányai fiatal piktorok többsége találkozhatott
egymással. Az ekkor már érett festőművésznek számított
Hollósy a müncheni Akadémiát 1878–1882 között
látogatta, amikor a historizáló eszmények mellett
megjelent a színen a modern, franciás realizmus is. Ahogy
tanítványa és monográfusa, Réti István írta róla: „magyar
kortársai közül messze kimagaslik festői tudásával
képeinek finom természetigazságával, épp úgy mint
nemesebb ösztönével, amely a genre keretében távol
tartotta a korszak adomázó léhaságától. Törekvéseinek
komolysága, művészi erkölcse kiemelte őt a nyolcvanas
évek nemzedéke közül s az új korszak, a fiatalság élére
állította.”

A mulatós ember hírében álló mester tanárként is
impulzív, intuitív egyéniségnek számított. Ybl Ervin írta
meg, ahogy svájci tanítványa, Max Buri miként ismerkedett meg műtermében Hollósyval: először fél óráig
modellnek nézte a bajszos mestert, majd mikor kiderül,
hogy ő maga a mester, „Buri alig volt képes nevetését
legyűrni, de a másik percben már a szomszédos
kocsmában voltak, ahol Hollósy azonnal a francia
művészetről, különösen Bastien-Lepage-ról és DagnanBouverel-ről kezdett beszélni, majd Uhderől, Leiblről és
más német festőkről.” A vidám mulatozás és a végletekig
precíz ecset egyszerre jellemezte Hollósy müncheni
korszakát. Sokáig érlelte témáit, de a végleges, „hibátlan”
kompozícióit több példányban is megfestette. A most
vizsgált festménynek egy méretre is azonos, 1887-re
datált mását őrzi ma a Magyar Nemzeti Galéria (több
címen is ismert: Áldomás, Ivóban). Csak egész kicsiny, a
művész számára jelzésértékkel bíró különbségek
fedezhetőek fel a két példány között (például a jobb oldali
hordó tetején összeállított „csendélet” tárgyaiban),
miközben az olyan bravúrosan megfestett részletek, mint
a székre helyezett tollas süveg, a polcra feldobott
kolompos szíj, a cifra szűr vagy a csillanó üvegpalackok,
pontosan ugyanolyanok mindkét változaton.

Hollósy az 1880-as években, a müncheni műteremben
készített kocsmai életképein szinte néprajztudományi
pontossággal rögzítette az alföldi csárdák világát, a
döngölt padlót és a falócát, a boroskancsót és az
üvegpalackokat, a lécekből épített kármentőt, az öreg
huszárt, a cigány muzsikust és a búsuló juhászt – a
hozzájuk társított bajor csaplárosnéval együtt. A Mulató
társaság (1888, Magyar Nemzeti Galéria) és a most
vizsgált Kocsmai jelent kimagasló módon képviseli a
holbeini pontosságú, hajszálfinom rajzot, az akadémikus
tudás realizmusát, de – ahogy Németh Lajos írta
monográfiájában – „Hollósy nemcsak szebben festett,
biztosabban rajzolt, elmélyültebben kutatta a festői
ábrázolás lehetőségeit, mint a többi életképfestő, hanem
sokkal érzékenyebb volt az emberlátása is.”

Hollósy Simon: Kocsmában mulatozók, 1888, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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226 Bortnyik Sándor (1893-1976)
n

A művész feleségének portréja Bauhaus házzal (Klári), 1926-1973
Portrait of the Artist’s Wife with Bauhaus House (Klári), 1926-1973
65x52 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bortnyik 926-973
Hátoldalon | Reverse: kiállítási raglapok
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 37 267 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 22 000 000 Ft
Estimated price: 49 689 – 68 323 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Bortnyik Sándor emlékkiállítása, Móricz Zsigmond
Művelődési Központ, Szentes, 1979 (kat. 8.)
- Art Cologne művészeti vásár, 1992
- Bortnyik Sándor kiállítása. Festmények, akvarellek,
grafikák. Erdész Galéria, Szentendre, 1995
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bortnyik Sándor kiállítása. Festmények, akvarellek,
grafikák. Erdész Galéria–Avantgarde Gallery,
Szentendre–Berlin, 1995, 23. oldal
IRODALOM | bibliography
- (f. j.): Bortnyik Sándor kiállítása. In.: Pesti Hírlap, 1930.
január 28.
- Borbély László: Bortnyik Sándor kiállítása. Festmények,
akvarellek, grafikák. Erdész Galéria–Avantgarde Gallery,
Szentendre–Berlin, 1995, 23. oldal
- Bakos Katalin: Egy kép és a hátoldala – Bortnyik Sándor:
Alakok, 1924. In.: Artmagazin 2011/6. 34–41.

Bortnyik Sándor: Klári, 1926. Magyar Nemzeti Galéria
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Bauhaus közelségében

Az 1920-as évek modernsége

A megértő 1960-as évek

Bortnyik Sándor a magyarországi avantgárd mozgalom
egyik legfontosabb képviselője volt, aki nagy hatású
mesterként dolgozott a két világháború közötti
időszakban, majd – Kassák Lajoshoz hasonlóan – részese
volt az izmusok 1960-as évekbeli nyugat-európai
újrafelfedezésének, az 1990-es évek után pedig a
műtárgypiac egyik legtöbbre tartott modern magyar
művészévé vált. Bortnyik neve szorosan összeforrt az első
világháború utáni modernség német fellegvárával, a
weimari Bauhausszal. Bár sosem tanult ott diákként,
szoros kapcsolatban állt az iskolával: számtalanszor
találkozott, néha még az óráikra is bejárt a Bauhaus
vezető tanárainak, Gropiusnak, Kandinszkijnak vagy
Klee-nek. (De nagy hatással volt rá a De Stijl absztrakcióját
képviselő teoretikus-művész, Theo van Doesburg is.) A
magyar Bauhaus-tagok közül legközelebb a portrén is
megörökített Forbáth házaspár állt hozzá, a legjobb
budapesti modern villákat tervező Molnár Farkas, valamint
a csőbútoraival és múzeumaival világhírűvé vált Breuer
Marcell.

Bortnyik festészete egyéni szintézise az 1920-as évek
különféle művészeti tendenciáinak: alaphangját a
Bauhaus-féle geometrikus-konstruktivista képépítés
határozta meg, amihez az art deco, a Neue Sachlickeit és
az olasz Pittura Metafisica által ihletett figurák és
részletek kapcsolódnak. A geometrikus idomokból
felépített, perspektivikusan rövidülő dobozterekben
bábuszerű, emblematikus figurák állnak. A most vizsgált
festményen a művész felesége látható; ahogy Borbély
László írta róla elemzésében: a „kép szűk előterében ül
– időtlen mozdulatlansággal – az imádott feleség.
Mögötte az egykori képarchitektúrákat idéző háttér,
melynek azonban egyik téglalapja szinte szürrealisztikusan
megnyílik a messzeségbe, s a rézsűs lila falnyíláson át
szemünk előtt egy jellegzetes Bauhaus-épület jelenik meg.
A gondos alakrajzot, a precízen kiszerkesztett kövezet-lapokat összefogott, mégis érzékeny festőiség jellemzi. (…)
Az alkalmazott kékes-zöldes színvilág – Bortnyiknál
gyakran visszatérő módszer – a misztikum mellett a
művész szeretetét bizonyítja, a szándékát, hogy a szeretett
nő az örökkévalóság számára megmaradjon. Az olajképnek
két, csaknem teljesen azonos változatát ismerjük. Az egyik
valamivel nagyobb méretű vásznát 1970-ben adta el a
művész a Magyar Nemzeti Galériának. A most kiállított
képet csak két évvel felesége halála után fejezte be (…).”
Klári arcképe az 1920-as évek derekán születő Bortnyikportrék sorába illeszkedik, amelyek összefüggésére Bakos
Katalin világított rá: „Az Alakok és a Forbát építész és
felesége portréja láncszemek egy következetesen
formálódó sorban. 1924-ben Bortnyik Kassán tűnik fel,
ahol két portrét fest, Josef Polák múzeumigazgatóét és
Radola Gajda tábornokét, felhasználva a konstruált háttér
és a realisztikusan megfestett figura viszonyát emberi
helyzetek jellemzésére, ez esetben háttérbe szorítva a
formai problémát. A művész itt, Kassán ismerte meg
későbbi feleségét, Zoltán Klárát, s a róla már Budapesten
festett portrék a Bauhaus-időszakot visszhangozták.”

A korabeli magyarországi kritika nem tudta megemészteni
Bortnyik modernségét és szimbolikus gondolkodását
1930-ban. A Pesti Hírlap kritikusa pontosan kifejezi az
akkori értetlenséget: „Nem bizonyos, de úgy hisszük, hogy
azt a piktúrát, amelyet Bortnyik csinál, »konstruktivizmusnak« hívják, amiben van is némi logika, mert hiszen az,
amit itt látunk, csupa festett automata-bábu. Elismerjük,
hogy korunk a gépek kora, az automata, a motor százada,
de amikor egy festő, korának vezetőmotívumaival: a
gép-Ádámmal, próbabábu-Évával, motorkerékpárossal,
aviatikussal, boxolóval és forgalmi rendőrrel a kor
technikai lelkét, a száguldás ritmusát akarja megszólaltatni, akkor miért kell ezt a bábszerűség mozdulatlanságával
ható esztergályozott fafigurákkal jelképeznie? Bortnyik
Sándor, aki a kiállításon – fényképekben – bemutatott
lakásberendezéseivel oly jól és megértőn szolgálja a mai
művészet »tárgyilagos« követelményeit, festészetében,
ugyanezt a jelszót követve, csak stilizálni tud, ami azt
jelenti manapság, hogy mondanivalói sem technikában,
sem szimbólumokban nem adnak többet a plakátnál vagy
színpadi díszletnél. Ennek azonban elsőrangúak.”
A Bortnyik-féle stilizáló festészetet az 1960-as évek
értette meg elsőként, amikor a konkrét művészet és az
absztrakció hasonló vizuális eszköztárat alkalmazott.
A sokáig mellőzött avantgárd alkotókat ekkor kezdték
ünnepelni, előásva műveiket a feledésből. A hiányzó
művészettörténeti kulcsműveket – például a megsemmisült Merz-építményeket vagy a duchamp-i ready
made-ket – újraalkották az újrafelfedezés lázában.
Hasonlóan kényszerült rá Kassák Lajos és Bortnyik Sándor
is, hogy a saját korukban alig értékelt képeiket újra
kiállítsák, kijavítsák a sérüléseiket, átfessenek részleteket,
illetve – sok esetben – újrafessék őket az eredeti
kompozíciók megtartásával, folytatva az életművet a korai
periódusok felelevenítésével. Ez történt a Klári című képpel
is, ahogy a karcolt szignó alatt olvasható saját kezű
dátumozás sugallja (926–973), az alkotó folytatta korai
Bauhaus korszakának művészi periódusát az 1960-as évek
végén. Ekkor már a hazai és nemzetközi közönségsiker sem
maradt el: 1961-ben szerepelt a berlini Herwart Herwarth
Walden und die osteuropäische Avantgarde, majd
1967-ben az Avantgarde in Osteuropa 1910–1930 című
csoportos kiállításon, 1969-ben pedig már a Magyar
Nemzeti Galéria is tárlattal emlékezett meg életművéről.
A Nemzeti Galériában még a művésztől kikölcsönzött
avantgárd képek többsége hamarosan nyugat-európai
kereskedelmi galériák (pl.: Galerie Gmurzynska-Bargera)
kínálatában tűnt fel. A hagyaték a rendszerváltás
környékén került magánkézbe, a Klári című képpel együtt,
amely később alapítványi tulajdonba ment át, szerepelve
az 1992-es Art Cologne művészeti vásáron és több
kiállításon is.

Bortnyik számára a társadalommal közvetlen, aktív
kapcsolatban álló modern művészeti nyelvezet bírt nagy
jelentőséggel, az ezoterikus megközelítések vagy a
konstruktivizmus túlzásai nem keltették fel figyelmét.
1924 végén – Kassa érintésével – tért haza Budapestre,
ahol elsősorban modern grafikusként, reklámrajzolóként és
tipográfusként vált ismertté. Megalapította a Műhely
névre keresztelt szabadiskolát, amely a Bauhaus
módszereire alapozva kinevelte a modern hazai reklám- és
formatervezők új nemzedékét. A sikeres grafikusi munkák
mellett Bortnyik folyamatosan dolgozott festőként is. Az
1920-as évek második felében, már itthon készített képeit
a modern művészet fontos kiállítóhelyén, a Tamás
Galériában mutatta be 1930-ban.

Tükör, 1977.
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227 Fonó (Fleischer) Lajos (1889-1951)

228 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)

Kalapos nő (Aba-Novák Vilmos felesége, Zugliget), 1925
Woman in Hat (Aba-Novák Vilmos’s Wife, Zugliget), 1925

Csendélet gyermekjátékokkal, 1915
Still-Life with Toys, 1915

68x56,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Fonó 25

42,5x53,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba Novák 15

Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 416 EUR
Becsérték: 1 300 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 037 – 5 590 EUR

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 211 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 7 453 – 9 316 EUR

n
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229 Kernstok Károly (1873-1940)

230 Ismeretlen magyar festő (johann Kupetzky köre)

Emmausi vacsora
Supper at Emmaus

Férfi zsebórával
Man with Pocket Watch

100x108 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

89,5x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 105 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 658 – 7 764 EUR

Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 527 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimated price: 18 634 – 24 845 EUR

n
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231 Ismeretlen 19. századi festő
n

Gróf Haller Sámuel generális portréja
Portrait of Count Samuel Haller General
111x86 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gróf Haller Sámuel generális
szép atyám portréja
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 329 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 658 – 5 590 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Nádasdy család tulajdonában

A Haller család címere

Gróf Haller Sámuel generális azon hat magyar főurak egyike, akik Mária Terézia hívására („Vitam et sagnvinem!”) felállították a hat új magyar
gyalogezredet 1741-ben. A tüzértábornok által állított hadtest a gróf után viselte a Haller regiment nevet (majd később 31-es honvéd gyalogezred névre
keresztelték át). A nürnbergi eredetű Haller család Mátyás király idején telepedett le Magyarországon, az évszázadok során rokonsági kapcsolatba került
a nagy magyar főnemesi famíliák – főként Erdélyben élő – többségével. Haller Sámuel tábornoknak Bamy Anna Máriával kötött házasságából három
leánya született: Jozefa, Erzse és Antonia. Középső lányáról, Erzsébetről a neves pozsonyi portréfestő, Schmiddeli Dániel készített egy kiváló arcképet a
18. század közepén. A fiatal leányt festőeszközökkel ábrázoló képet ma a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. A most vizsgált, páncélos, sisakos, kardos
tábornoki portré a 19. század közepén készülhetett, feltehetőleg egy családi felmenőket ábrázoló ősgaléria számára, hiszen a hátoldalán olvasható felirat
pontosan meghatározza az ábrázolt személyét: „Gróf Haller Sámuel generális szép atyám portréja”. A képet később – az államosítások előtt – egy másik
régi magyar arisztokrata család, a Nádasdyak alsóperepusztai kúriájában őrizték.

Schmiddeli Dániel: Haller Erzsébet képmása,
1755-1756 körül. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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232 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Székely falu (Zsögöd), 1935
Transylvanian Village (Zsögöd), 1935
80x100 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba Novák 35
Kikiáltási ár: 17 000 000 Ft / 52 795 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 36 000 000 Ft
Estimated price: 74 534 – 111 801 EUR
Szerepelt a BÁV 57. aukcióján, 1982. május
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Aba-Novák Vilmos festőművész gyűjteményes kiállítása.
Fränkel Galéria, 1936
- Zehn Ungarische Maler. Galerie Neumann und Salzer,
Wien. 1936. (Székler dorf)
- Aba-Novák emlékkiállítás. Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria, 1962. (168. Székely falu)
- Aba-Novák Vilmos (1894–1941). Móra Ferenc Múzeum,
Szeged, 1986. május–június. (Kat. 20. Székely falu)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Aba-Novák Vilmos festőművész gyűjteményes kiállítása.
Fränkel Galéria, 1936 március. Katalógus.
- Zehn Ungarische Maler. Galerie Neumann und Salzer,
Wien. 1936. Katalógus.
- Szépművészet. 1941. 264.l. (3. kép)
- B. Supka Magdolna: Aba-Novák Vilmos. Budapest, 1966.
(XI. színes kép)
- Aba-Novák Vilmos (1894–1941). Kiállítási katalógus.
Szerk.: Szatmári Gizella. Szeged, 1986. Címlapon.
- Molnos Péter: Aba-Novák, Népszabadság Zrt., Budapest,
2006. 186. kép

„[…] nézzük csak, hogy itatják meg itt a patak vizében az ökröket, vagy figyeljük a patak partján
trécselő asszonyokat meg a fontoskodó libákat. Jó messzire végiglátni a falu utcáján is, fel egészen a
hegyig meg a templomig, mégpedig olyan élesen, hogy az ember a szemével szépen elsétálgathat a
képen széltében-hosszában, látni merre van a járás.”
(Kállai Ernő beszámolója Aba-Novák 1936-os gyűjteményes kiállításáról)
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233 Neogrády Antal (1861-1942)
n

Rózsabokrok
Rose Bushes
33x42 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Neogrády A.
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR
Becsérték: 260 000 – 360 000 Ft
Estimated price: 807 – 1 118 EUR

234 Markó András (1824-1895)
n

Itáliai táj pásztorcsaláddal, 1877
Italian Landscape with Shepherd Family
76x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: And Markó 1877
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 590 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 453 – 11 180 EUR
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235 Kmetty János (1889-1975)
n

Műtermi csendélet, 1910-es évek eleje
Studio Still-Life, early 1910s
46x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 3 400 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 559 – 14 907 EUR

Perlrott Csaba Vilmos: Csendélet kancsóval,
1900-as évek vége, Kecskeméti Képtár, Kecskemét
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236 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Kisvárosi utca patakkal
Little Town Street with Brook
70x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 11 801 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimated price: 18 633 – 31 055 EUR

Kmetty János: Fák (Városligeti táj), 1911 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Szobotka Imre: Kubista táj, 1910es évek, magántulajdon

Pál István, Aradi házak, 1922, magántulajdon
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