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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.

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

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

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

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

1 Berkes Antal (1874-1938)

2 Rubovics Márk (1867-1947)

Boulevard omnibusszal, 1905
Boulevard with an Omnibus, 1905

Balatoni vitorlások
Sailboats on Lake Balaton

76x97 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berkes A 1905

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rubovics M

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 764 EUR	
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 274 - 2 548 EUR	

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 573 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 911 EUR	

n

n

3 Vígh Bertalan (1890-1946)

4 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

Fiatal lány (Tavaszi fények)
Young Girl (Spring Lights)

Párizsi modell
Parisian Model

66x54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vígh Bertalan

93x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed lower centre: Bertalan

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 210 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 2 389 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 210 EUR	
Becsérték: 480 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 529 - 2 229 EUR	

n
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5 Ágh Ajkelin Lajos (1907-1996)
n

Vízparton, 1930-as évek
On the Lake(side), 1930s
80x117 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ajkelin
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 548 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 7 643 EUR	

„[…] a színek, amiket egymással ütköztet, az ő színei, finoman
egybehangolt, vagy izzón ellentétes ütközetei az olaj-, a tempera-, a
vízfestéknek, a velencei terpentinben oldott viaszos felületeknek. Olyan
gazdagsága ez a kifejezőeszközöknek, amelyet nem határol szűk területre
a látvány, hogy az ember csak ámul-bámul.”
László Gyula: Gondolatok két kiállítás kapcsán. Ágh Ajkelin Lajos.
Népszava. 1989. július 1.
„A festőiség, a szép látvány érdekében lemond a művész a harmadik
dimenzióról, erősen stilizál, legtöbb képe mégis él, a színek jó
dramaturgiája, a formák mozgalmassága, ez egészet összefogó biztos, de
sohasem metafizikus kompozíció megóvják az unalmas túlabsztrahálástól.”
Rózsa Gyula: Két kiállításról. Ágh Ajkelin Lajos. Szemle. 1963. 5. szám

Ágh Ajkelin Lajos átveszi a Honvédelmi Minésztérium díjait
1994-ben, Fotó: Perl Márton
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6 Perlmutter Izsák (1866-1932)
n

Holland vitorlás, 1898
Dutch Sailboat, 1898
24x15,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlmutter
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Volendam 1898
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 465 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 4 459 EUR	

7 Boldizsár István (1897-1984)
n

Siófoki kikötő, 1956
Port at Siófok, 1956
90x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár 1956 Siófok
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 465 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 185 EUR
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8 Molnár C. Pál (1894-1981)

9 Balázs János (1905-1977)

Olasz város, 1930-as évek
Italian Town, 1930s

Pécskődombi cigánytelep (Otthon), 1975
Gipsy Settlement in Pécskődomb (Home), 1975

40,5x50,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

46x54 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: B. János

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 752 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 822 EUR	

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 210 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 2 548 EUR	

n
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10 Jakoby Gyula - Július Jakoby
(Kassa 1903 - 1985 Kassa)
n

Virágcsendélet kertben, 1930-as évek
Still Life of Flowers in the Garden, 1930s
73x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Jakoby Gy.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 217 EUR	
Becsérték: 18 000 000 - 26 000 000 Ft
Estimated price: 57 325 - 82 803 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor dr. Vécsey Zoltán (Kassa) családjának

tulajdonában

IRODALOM | bibliography
- Kosice modernism. Kosice Art in the Nineteen-Twenties.
Szerk.: Lena Leskova, Vychodoslovenska Galeria, Kassa,
2013.
- Szabó Lilla: Kassai modernek. A két világháború közötti
képzőművészet Kassán. MűvészetMalom, Szentendre,
2009.
- 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.

Jacoby Gyula, 1934
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Csendélet kertben

Egy kassai modern

Kassai remete

A modern művészek előszeretettel alakítottak ki
csendéletet a műterem szerény eszközeiből: fogtak egy
cserép virágot, mellé rakták a drapériát és a stúdióban
talált széket, hogy olyan tárgyegyüttest alkossanak,
amelyen lehet kísérletezni a festészet avantgárd
alaptételeivel. A „kassai remete”, Jakoby Gyula ehhez a
hétköznapi témához is a rá jellemző túláradó expresszív
fantáziával nyúlt: a festőszéket kivitte a kert végébe, a
dúsan tenyésző aljnövényzet közepére, a lombos fák
árnyékába, és itt terített meg csíkos kendővel az
üvegkancsóba helyezett, a napsütésben szinte világító
virágoknak. Óvatosan leguggolt a témához, megünnepelve
a kert mélyén, a csak az ő szemei előtt kinyíló természeti
csodát, azzal a rá jellemző groteszk csodavárással, amivel
az őt körülvevő világot pásztázta. (Híressé vált önarcképein például trivialitásukban is szokatlan helyszíneken – az
ágyban fekve vagy akár borotválkozás közben – örökítette
meg magát.)

Az elmúlt évtized szlovákiai kiállításaiból vált egyértelművé, hogy a két világháború közötti Kassán különleges
művészeti teljesítmények születtek. A frissen létrejött
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
kocsmáktól a műtermi aktokig.

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, diploma nélkül költözött vissza
Kassára. Magyar művészként nehéz évek vártak rá
szülővárosában, ahogy Hushegyi Gábor 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.

Jakoby Gyula: Ádám és Éva, 1933, Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony
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11 Sovánka Károly - Karol Šovánka
(Zayugróc 1883 - 1961 Östringen)
n

Szarvasok a téli Tátrában
Deer at the High Tatras in Winter
35x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: K. Sovánka
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 389 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 185 - 4 777 EUR	

48

Kieselbach galéria

12 Szolnay Sándor (kolozsvár 1893-1950 kolozsvár)
n

Hóolvadás (Erdély), 1943
Snow Melting (Transylvania), 1943
67x62 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szolnay 943
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 701 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 274 - 2 229 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szolnay Sándor Emlékkiállítása. Kolozsvár (Cluj),
1958 december 14. - 1959. február 1.
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13 Perlmutter Izsák (1866-1932)

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

n

n

Besztercebánya, 1898
Besztercebánya, 1898

Eperjesi főtér, 1926
Main Square in Eperjes, 1926

15,5x24 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlmutter
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1898

66x83,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Halász Hradil Elemér 1926

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 701 EUR	
Becsérték: 380 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 210 - 2 070 EUR	

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 096 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 9 554 EUR	
Eperjes Szent Miklós-székesegyház,
1964. Fotó: Ördögh János
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15 Koszta József (1861-1949)
n

Boglyák a mezőn, 1920-as évek
Stacks on the Fields, 1920s
62x71 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Hátoldalon | Reverse: Magyar Nemzeti Galéria – Új Magyar Képtár
letéti címke (ltsz.: LU 94.34)
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 108 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 38 217 - 57 325 EUR	
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2014, Koszta József gyűjteményes kiállítása,
Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szinyei Merse Anna: Koszta József 1861–1949. Élete és
művészete a dokumentumok tükrében. Kogart,
Budapest, 2014, 127. kép
IRODALOM | bibliography
- Szinyei Merse Anna: Koszta József 1861–1949. Élete és
művészete a dokumentumok tükrében. Kogart,
Budapest, 2014.
- Egri Mária: Koszta József. Budapest, Corvina, 1989.
- Bényi László: Koszta József 1861–1949. Szentes, 1976.
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Koszta József: A mezőn, 1904, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Koszta József: Mákvirágok, 1910-es évek, Koszta József Múzeum, Szentes

Micsoda szem!

Alföldi optika

Paul Cézanne mondta egyszer barátjáról, Claude Monet-ról, hogy „Monet egy szem
mindössze, de Istenem, micsoda szem!” Ahogy az impresszionisták elemezték hunyorító
szemmel a reflexek színeit a Gare de l’Est mozdonygőzében vagy a gótikus katedrálisokra
eső napfürdőben, épp úgy tanulmányozta Koszta József az optika törvényeit és különleges
csodáit a nagy magyar pusztán. „Hallom néha – idézte Koszta kritikusait rosszallóan –,
hogy transzponálom képeimen a színeket. Csodálkozom rajta, ha azt mondják, hogy nem
olyan a kép, mint ahogy a természetben van. Pedig én csak azt csinálom, ami ott van!
Persze nem szoktam nézni a részleteket, hanem az egészet. Nem egy színt, egy tónust
külön, hanem együtt a mellette lévővel.” Az impresszionistáknak fél évszázadba tellett
meggyőzni a közönséget, hogy az árnyék nem fekete, hanem lila. Koszta is megküzdött az
elfogadásért. (Ma már sorra rendezik a nagy sikerű közönségkiállításokat képeiből, főművei
múzeumokban lógnak; a most vizsgált alkotást is sokáig letétként őrizte a Nemzeti Galéria,
remek kvalitása miatt Szinyei Merse Anna a múzeumban őrzött saját tételként szerepeltette a nagy Koszta-katalógusban.)

A tiszazugi tanyavilág remetéjeként élő és dolgozó Koszta József az unikális pusztai,
magyaros látványokat kereste. Például ahogy a fodros felhőkkel teli alkonyi ég szinte
fehéren izzik, erős kontrasztot alkotva a szénaboglyák szénfeketévé átlényegülő – de
valójában barnás-vöröses valőrökkel teli – tömbje felett. Bár francia kollégája, Monet
százszor is megfestette a szénabálákat a francia kaszálókon, a selymes őszi verzióktól a
rózsaszín havas változatokig, soha ilyen fekete-fehér kontrasztot nem talált, mint Koszta.
Ehhez Koszta sajátos „optikája” és a magyar Alföld sajátos, délibábos pusztasága kellett,
ahonnan az „igaz magyar piktúra” kinőhetett. A „magyar piktúrán” a kor nyelve az ízes,
pasztózus, nagyformátumú, a magyar termőföld és a paraszti kultúra televényéből
kisarjadó unikális festészetet értette, amelyet az olyan, rokon szellemiségű alkotók is
képviseltek, mint Nagy István vagy Rudnay Gyula. „A piktor, aki nem a természetben,
mélyen a földben gyökerezik, az nem az igazi. A kiagyalt kép sosem lehet jó, technikailag
tán érdekes, de nincsen igazi súlya” – vallotta Koszta.

Koszta József fest a szabadban, háttérben Annuskával

56

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

57

16 Katona Nándor (1864-1932)

17 Börtsök Samu (1881-1931)

Tátrai táj
Tatra Landscape

Szikrázó napsütés Nagybányán
Sparkling Sunshine in Nagybánya

44x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Katona Nándor

73x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Börtsök

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 573 EUR	
Becsérték: 240 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 764 - 1 210 EUR	

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 083 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 274 - 2 229 EUR	

n
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18 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Kabaré, 1929
Vaudeville, 1929
57,5x34,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H 1929
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 822 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 732 - 8 917 EUR	

„Gyökeresen más asszociációkra sarkall az art deco képi világa: puha perzsaszőnyeg helyett a táncparkett kopogós felületét érezzük a lábunk alatt, bor helyett a
jól behűtött pezsgő szétpattanó buborékjait a szánkban, az otthon melegét pedig az orfeum, a mulató és a revü hideg erotikától remegő atmoszféra váltja fel. A
puhán fénylő hegedű helyett a fémesen csillogó szaxofon, a családtagok és barátok ismerős, lágyan hajló gesztusai és arcvonásai helyett a kánkántáncos
magasra lendülő lába, a fekete jazzdobos izgatott kalimpálása, a bohóc karikatúrába torzuló mimikája és a bárgörlök kihívó pillantásai uralják a látványt. Eltűnik
a képet egybefogó valőr, a foltok határát feloldó clair-obscur, a tónusegységet elsöpri a geometrikus vonal és a plakátszínek üvöltő dinamikája. Mindezek
alapján nem lehet vitás: ha egyetlen magyar művészt kellene említeni, aki művein keresztül szinte megtestesíti mindazt, amit e korszak sajátos világa sugall,
minden bizonnyal Scheiber Hugó neve kínálkozna elsőként. Képeinek témakatalógusa, érett, húszas évek közepére kibontakozó stílusa szinte az art deco egyik
korábbi, beszélő elnevezésének tökéletes illusztrációját adja: Jazzmodern Style.”
/Molnos Péter: Scheiber – Festészet a Jazz ritmusában. Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 160 o./

Scheiber Hugó: Artisták, 1930as évek, magántulajdon
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19 Kmetty János (1889-1975)
n

Nagybánya, 1920-as évek
Nagybánya, 1920s
47,5x60,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 701EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 478 - 44 586 EUR	

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Pecze János: Kmetty János. 2012, oldalszám nélkül
IRODALOM | bibliography
- Kmetty János: Önmagamról. In: Műbarát, 1922/5., 115.
- Kmetty János: Festő voltam és vagyok. Budapest, 1976.
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979.
- Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista.
Szerk.: Pirint Andrea, Herman Ottó Múzeum,
Miskolc, 2008.

Kmetty János: Nagybányai részlet, 1932, Ferenczy Múzeum, Szentendre
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Párizs után Nagybánya
„Elragadtatva bámultuk, az egész kiállítás tartalma alatt újra és
újra visszatértünk a képekhez, s úgy tapasztaltuk, hogy a mesterek
is jól esően veszik tudomásul az érdeklődést a fiatalabb nemzedék
részéről” – írta az erdélyi festőnő, Csizér Lilla annak a kettős
kiállításnak a kapcsán, amelyet Mattis Teutsch János és Kmetty
János rendezett 1932-ben Nagybányán. Kmetty ahhoz a
nemzedékhez tartozott, amelyik már példaképként nézett fel a
Nyolcak modern tagjaira, művészeti iskoláit pedig elsősorban
Párizsban végezte, ahol az idősebb festőkkel ellentétben már nem
a fauvizmus, hanem a kubizmus ejtette rabul. Ezzel az avantgárd
útravalóval felfegyverezve tért haza Budapestre. A 20-as években
– kiállító művészként – sorra látogatta az elcsatolt országrészeket,
keresve a modernizmus „végvárait” (Kassa, Nagyvárad, Arad stb.).
Így jutott el többek között Nagybányára is, ahol örömmel fogadta
a Nagybányai Festők Társasága.
Megtalált posztkubizmus
Kmetty az 1920-as évek közepétől 1932-ig töltötte a nyarakat
rendszeresen Nagybányán. Ez az az időszak, amikor megtalálta a
kubizmusból leszűrt saját festői nyelvét, ahogy kései önéletrajzában megfogalmazta: „1924 után már az ismét megtalált úton járok
megint, a magam módján.” 1927-ben – tizenhat év után – újra
eljutott Párizsba, ahol megbizonyosodott arról, hogy a (poszt)
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kubizmus nem halott, hanem él és virágzik. Kmetty kivilágosodó,
fénnyel megtelt festészete ekkor már öntudatosan koncentrált a
racionális képépítésre, kombinálva egymással a „kályhacső-szerűen” modellált geometrikus színsíkokat. Jó pár híres csendélete
született ebben az időszakban, valamint egy csokor nagybányai
látképe, amelyek mind a függőleges tengely szerepét vizsgálják a
festmény képterében (pl.: Nagybányai részlet sétáló figurával,
1932, Ferenczy Múzeum, Szentendre; Nagybányai utca templommal, 1932, Herman Ottó Múzeum, Miskolc).
Nagybánya másképp
A most vizsgált kép középpontjában a vörös sisakos, református
templom sok száz nagybányai festményen megörökített jellegzetes
tornya áll. Körülötte az alacsony házak, előtérben a Zazar és egy
csöndesen bandukoló pár. A függőleges tengelyt hangsúlyozva
Kmetty egész különös módon helyezte egy vonalba a villanyvezeték faoszlopát és a templomtorony szélét. Hasonlóképpen nem
törődött a látvány hagyományos, „nagybányás” követésével
máshol sem: a jobb oldali ház rózsaszín folttal folyik bele az
utcába, a kis híd tükörképe lefelé ható vizuális hangsúlyként rajzol
egy kék hasábot a vászon bal felére, a fa ovális lombja pedig szó
szerint „átmetszi” a torony tömbjét. Az elemek mind a szintetikus
kubizmus autonóm képépítési metódusából erednek, teljesen
szokatlan, avantgárd rendbe illesztve a jól ismert nagybányai
épületeket.
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20 Kiss Károly (1889-1953)

21 Nagy Oszkár (1883-1965)

Alkonyi fények Nagybányán
Crepuscular Lights in Nagybánya

Nagybánya
Nagybánya

40x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kiss Károly

60x78 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 114 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 2 173 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 273 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 726 EUR

n
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22 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Egyiptomi utazás (A folyó két partján), 1933 körül
Voyage in Egypt (On Two Banks of the River)
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány Gy.
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 516 EUR
Becsérték: 7 500 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 23 885 - 31 847 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula festményei. Mű-Terem Galéria,
Budapest, 1997. november 21. – december 5. (Kat. 14.
A folyó két partján)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gróf Batthyány Gyula festményei. Kiállítási katalógus.
Mű-Terem Galéria, Budapest, 1997. 16.
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Az elveszett
Magyarország festője. Budapest, 2007. 46. kép.
- Molnos Péter: Count Gyula Batthyány. Painter of a Lost
Hungary. Budapest, 2007. 46. kép.
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Ókori relief részlete a szakkarai nekropoliszban

Társadalmi státuszának, inspiráló családi hagyományainak
és anyagi lehetőségeinek köszönhetően Batthyány Gyula
egyike volt a legtöbbet utazó magyar művészeknek. Már
első, 1914-es kiállításán is bemutatott távoli kultúrák által
ihletett festményeket: a Konstantinápolyi bazár, a
Bagdadi kert és az Alhambra című képek arról tanúskodnak, hogy a szinte kötelező párizsi élmények mellett a
mesés kelet is elvarázsolta az egzotikumhoz amúgy is
feltűnően vonzódó ifjú művészt. A húszas évek során
inkább Itália tájai jelentek meg képein, miközben
történelmi témájú alkotásaival sajátos időutazásra
csábította nézőit. 1933 májusában azonban olyan tárlattal
rukkolt elő az Ernst Múzeum termeiben, amely ismét a
messze vezető tanulmányutak megtermékenyítő hatását
bizonyította.
Szerencsére a két hónapos utazás során Batthyány nem
csupán festői motívumokat gyűjtött, vázlatokat készített a
pesti műtermében kidolgozandó kompozíciókhoz, de
írásban is rögzítette élményeit. Hazatérése után
útinaplójának részleteit a Magyar Művészet című folyóirat
tette közzé, így pontosan rekonstruálhatjuk utazásának
egyes állomásait és a képeket ihlető helyszíneket. A festő
Triesztből induló hajója a görög szigetek között elhaladva
először Athénban kötött ki, majd egy kiadós krétai

Fellah vízhordó nők Kairó közelében, 1910 körül (képeslap)

kirándulás után a személyszállító gőzös Afrika partjai felé
vette az irányt. Alexandriától Kairóig Batthyány vonaton
utazott tovább, így elég ideje és lehetősége volt arra, hogy
vázlatokat készítsen későbbi festményeihez és írásban is
rögzítse mindazt, ami szemei előtt elsuhant. „Útunk a
Delta vidéke. Nedvességtől szaturált, haragoszöld földek,
melyeket párhuzamos barna sávokban szelnek át
csatornák és töltések. A töltéseken libasorban tevék és
szamarakból vegyes láncban, a régi egyiptomi domborművek menetei haladnak. A férfiak világos, a nők sötét ingeik
ritmusában. Mintha tájkép és emberek évezredes tradíció
vasakaratából léteznének. Sehol semmi, amit az egyiptomi
templomok párkányain, a múmiák fatestén ábrázolva ne
láttunk volna. A fellahok falvai is kétezerévesek. Kézzel
formált agyagból gyúrt gúlák és kúpok egymásra
biggyesztett tömege. Nílus-agyagból alakított méhkasok
és fecskefészkek konglomerátuma, komor és szegényes, de
telve idegenszerű bájjal.”
A naplórészlet nem csupán a képen ábrázolt táj és a
szereplők azonosítását könnyíti meg, de a festő alkotói
módszerének egy izgalmas elemére is rávilágít. Batthyány
számos festményén jelennek meg képi idézetek a
művészettörténet évezredes tradíciójából: hol a barokk, a
reneszánsz, a minierizmus vagy éppen a gótikus

képzőművészet kompozíciós megoldásait, arányrendszerét
és jellegzetes torzításait alkalmazza, hol konkrét, jól ismert
remekművek motívumaiból használ fel könnyen
azonosítható részleteket. A most bemutatott festmény az
ókori egyiptomi reliefek képi világát idézi: a jól elkülönülő,
egymás feletti párhuzamos sávokba rendezett alakok
profilban tűnnek fel a képen, szigorú rendjük állandóságot,
időtlen hangulatot áraszt. A Nílus egyik csatornájának
hullámzó vize, a meredeken magasodó gát, a folyó két
oldalán vonuló férfiak, nők és gyerekek és a horizontot
lezáró távoli dombok hullámzása persze minden ízében
magán viseli Batthyány senki máséhoz nem hasonlítható
stílusát. A merész átvágások, a szokatlan szerkezet, az
utánozhatatlanul fanyar, türkizes alaptónus, az alakokat
övező fénylő aura és az előtérben látható, elfátyolozott
arcú vízhordó nő blikkfangos motívuma tökéletesen
igazolja Ybl Ervin szavait, aki éppen az egyiptomi utazás
képeit bemutató tárlat kapcsán így írt a Budapesti Hírlap
hasábjain: „Batthyány Gyula piktúrája nagy rafinériával és
kultúrával készült, pikáns előétel a magyar festőművészet
dús lakomáján.”
Molnos Péter

Egyiptomi falfreskó Menna síremlékéből, kb 1350-1400 K.E, Metropolitain Museum of Art, New York

72

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

73

23 Czene Béla (1911-1999)

24 Heller Ödön (1878-1921)

Pompeii nők, 1966
Women in Pompeii, 1966

Hölgy virágos kalapban, 1905
Woman with a Flowery Hat, 1905

100x50 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czene Béla 1966

100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: A D Heller 05

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 910 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 105 - 5 590 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 3 822 EUR
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25 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Liliomos csokor, 1930-as évek első fele
Bouquet with Lilies, at the beginning of the 1930s
73x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 821 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 695 EUR
Szerepelt a BÁV 76. aukcióján, 1988. szeptember, 16. tétel

„Ezeknek a mai, fényben, színben és laza formákban fürdő képeknek friss őszintesége és keresetlensége, minden értéke annak köszönheti létét,
hogy festőjük elvetette magától az 1910-es évek nagyképű kompozíciós koloncait és nem akar többé másnak látszani, mint ami valójában: érzékek
és idegek nyujtotta szenzációk okos élvezőjének. A tárgyi valósággal szemben nagyobb önállóságra kapott emberi és művészi
expresszivitás, mely Márffyt annak idején az impresszionizmustól a klasszikus kompozíciók felé terelte, ezeknek az ujabb képeknek az
összegzettebb és intenzitással teljesebb stílusában is érvényesül. De a Nyolcak korában elfojtott festői érzékiség a maga felfokozott, új életét
most már a szinek és fények tüzes önistenülésében és féktelen hullámzásában nyilvánítja. Nem köti guzsba, nem rendeli alá őket
plasztikus tömörüléseknek.
Szint színre, a sötétebb és világosabb tónusokat alkalmazó mintázás teljes kikapcsolásával: Ezt az elvet Matisse hozta az újabb európai
festőművészetbe. A francia mester hallatlanul fegyelmezett intellektualitása és mértékest tartó érzékei valóban be is érik a tiszta
színértékekkel, melyek nagyvonalú felületi tagozódás rendjén helyezkednek el a vásznon. Márffy keletiesen dúskáló, fegyelmezetlenebb
temperamentuma a szinek élénk versenyét megtoldja a fények pazar játékával. A képfelület által szabott síkhatárt semmibe véve,
illuzionisztikus térhatások gáttalan perspektíváiban tör utat magának.
Nyugodt, kiegyensúlyozott tagozatok helyett egymást kergető, túlhajtó, túlzsúfoló pongyolaságokban tobzódik. A színes felületrészek
egybetorlódása által jelölt formák szaggatottan, nyugtalanul vonaglanak. Éppen hogy ki tudnak alakulni a pigmentek mohó vegetációjában. Uralomra
sosem jutnak. Ellenkezőn, akárhányszor teljesen el is merülnek a szinek és technikai fogások táncában.”
/Kállai Ernő: Márffy Ödön újabb munkái. Ars Una. 1924. 7. sz. (április) 270-271. o./

Márffy Ödön: Virágcsendélet,
1928 körül, magántulajdon
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Czóbel Béla: Cserepesvirág, 1940-es évek, magántulajdon
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26 Járitz Józsa (1893-1986)

27 Vass Elemér (1887-1957)

Tavaszi virágzás
Spring Blossoming

Nyári csokor
Summer Bouquet

22x28 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Járitz

70x56 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 637 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 401 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 274 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 911 - 3 185 EUR

n
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28 El Kazovszkij (1948-2008)
n

Műtermi csendélet Hommage á Morandi), 1970-es évek
Studio Still Life (Hommage á Morandi), 1970s
75x70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: El Kazovszkij
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 096 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 12 739 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész hagyatékában

El Kazovszkij

IRODALOM | bibliography
- A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij életmű. Szerk.: Rényi
András, El Kazovszkij Alapítvány–Kieselbach Galéria, 2017.
- Forgács Éva: El Kazovszkij. Új Művészet Kiadó,
Budapest, 1996.

Az asztal színpada

Morandi nyomában

A Szentpéterváron született, de Magyarországon felnőtt El
Kazovszkij a 70-es években pályakezdő nemzedék legsokoldalúbb,
legizgalmasabb festőfigurája volt. Teátrális önkifejezésre hajló
énje ösztönösen talált rá az újfestészet expresszionista festői
nyelvére és a nagy szabású performanszok (Dzsan panoptikum)
színházi előadására. Korai korszakában született csendélete
érzéki lazac rózsaszínbe és gyöngyház fehérségbe öltözteti az
üvegkancsók éteri tömegét. A nádasztalra helyezett kendő jobb
oldalt kilóg a képből, mintha egy tipikus El Kazovszkij-féle
színdarabot látnánk. „Kazovszkij – íjra monográfusa, Forgács Éva
– legtöbbször úgy állítja dobogóit, elkerített négyszögű tereit
festményeinek színpadára, hogy azok egyik sarka mutat a néző
felé: egyik átlójuk párhuzamos a képsíkkal, a másik annak mélye
felé mutat. (…) Kazovszkij kibillenti a nézőt megszokott
perspektívájából, destabilizálja: ugyanakkor az a szög, amelyből
látványait megmutatja, éppolyan állandó, mint maguk a
szereplők és a helyszínek. A következetes perspektíva a néző
biztonságos vezetését szolgálja ezeken a belső tájakon, s a
szerkesztettség egyúttal értésére adja azt is, hogy józan ésszel
kontrollált, racionálisan szervezett univerzumba került, amelynek
szorongásai, félelmes tájai és a psziché mélyéből előjövő
szereplői átgondolt rendszer követei.”

Évszázadokon keresztül a csendéleteket a pazar anyagok
gazdagságának – és annak ellentétének, a „hiúságok hiúságának”
– bemutatása jellemezte. A 20. század viszont a műfajt a formai
kérdések koncentrált, „laboratóriumi” vizsgálatának terepévé
tette. Legmesszebb Giorgio Morandi távolodott el a nature
morték gazdagságától, a végtelenül lecsupaszított, hasonló
tónusú üvegek metafizikus rendjére irányítva a figyelmet.
A minimalista Morandi-féle csendélet visszafelé is átírta a
művészettörténetet: az érdeklődés a redukált barokk festőkre
esett (El Labrador, Zurbarán), a spárgaszár banális szépségét
ünneplő impresszionistákra (Manet) és a lecsupaszított minimál
formákkal dolgozó modernekre (Donald Judd, Sol LeWitt). A fiatal
El Kazovszkij is csodálta Morandit a 70-es években, hatását le se
tagadhatja a világoskék terítőre kihelyezett fehéres kancsóinak
csendesen elmélyült kompozícióján.
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29 Kerti Károly (1917-1986)
n

Játékos formák, 1977
Playful Forms, 1977
53x74 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kerti Károly 77
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 891 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 173 EUR

30 Korniss Dezső (1908-1984)
n

Két alak toronnyal, 1947 körül
Two Figures with Tower, around 1947
22,3x20,6 cm
Zománcfesték, karton | Enamel on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Korniss
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 9 554 EUR
Becsérték: 4 400 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 14 013 - 19 108 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Csak tiszta forrásból. Hagyomány és absztrakció Korniss
Dezső művészetében. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2018. 286. o.
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31 Csernus Tibor (1927-2007)
n

Repülősök, 1970 körül
Aviators, around 1970
130x195 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Tibor Csernus
Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 28 662 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 22 000 000 Ft
Estimated price: 44 586 - 70 064 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Magyar Művészek Párizsban, Abigail Galéria,
2014. szeptember
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Jankó Judit: Párizsi Próféták – megnézhetők és meg is
vehetők az Abigail Galériában. Artportal.hu,
2014. augusztus 21.
IRODALOM | bibliography
- Sinkovits Péter: Csernus Tibor. Hungart, 2009.
- Csernus Tibor festőművész retrospektív kiállítása.
Szerk.: Fertőszögi Péter–Apró Bernadett, Kogart, 2006.
- Csernus Tibor. Szerk.: Beke László. Helikon, 2000.

A műhelyben érzéki festőiséggel megjelenített kerekek, motorok és szerelvények, amiket
úgy vág félbe egy kétfedeles sárga repülőgép, mintha két színes fotót fényképeztek volna
ugyanarra a filmkockára. A 70-es évek virtuóz látványfestője, a legjobb Bernáth-növendéknek tartott Csernus Tibor a rá jellemző képi szellemességgel montírozta egymásra a valóság
elemeit, elmosva a méretarányok és idősíkok közötti biztos pontokat. Erdély Miklós
visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a 60-as években számos képzőművész épített magának
modellrepülőket, köztük a két leghíresebb: Csernus és Kondor Béla. Míg Kondort a
Tatlin-féle, konstruktív csodaszerkezet vonzotta, addig Csernust a valóban működő
történelmi modellek, amik megidézték az Atlanti-óceánon átkelő Charles Lindbergh
határokat legyőző hősiességét. Csernus már Párizsban merült el a képpé vált történelemben, a repülős festményeken keresztül lépve át a szürnaturalizmusból a hiperrealizmusba.
Jean Clair írta meg, hogy Csernust az első világháború után repülőcirkuszt alapító pilóták
– köztük Lindbergh – története foglalkoztatta: „A sorozat kezdetének egyik képe ugyan
valójában egy képzeletbeli rekonstrukció, amely egy repülőteret mutat meg nekünk a
gépekkel és a pilótákkal, akiknek a megjelenése egyértelműen a húszas éveket idézi. Egy
későbbi kép azonban a ’Spirit of Saint Louis’-t ábrázolja egy hangárban, ami pedig
kétségkívül egy műhely, de Citroën DS-eket vagy Renault 4-eseket javítanak benne.”
Csernus évtizedekig festette a léptékváltás és a valódi–makett művészi problémája felett
elmélkedő repülős képeket, életműve egyik kiemelkedő sorozatát.
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32 Litteczky Endre (1880-1953)

33 Tagyosi Rátz Péter (1879-1945)

Napfényes tisztás (Nagybánya)
Shiny Glade (Nagybánya)

Nagybányai parkban, 1908
In the Park in Nagybánya, 1908

45x36,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Litteczky

80x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: (olvashatatlan) 908

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 210 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 2 329 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 389 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 7 643 EUR

n
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34 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Narancsos csendélet, 1920-as évek vége
Still Life with Oranges, end of the 1920
60,5x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse:
„Czobel zum 24 rue Barrault Nature morte Etude”
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 74 534 EUR
Becsérték: 30 000 000 - 48 000 000 Ft
Estimated price: 95 541 - 152 856 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Czóbel Béla festőművész gyűjteményes kiállítása. Fränkel
Szalon, Budapest, 1936. június
(Kat. 12. Asztal narancsokkal)
- Czóbel. Egy francia magyar. Ferenczy Múzeum,
Szentendre, 2014. (Kat. 220. Narancsos csendélet)
- Festő, múzsák, szerelmek. Kieselbach Galéria, Budapest,
2016. (Csendélet narancsokkal)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 307.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 307.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2007. 307.
- Czóbel. Egy francia magyar. Kiállítási katalógus. Szerk.:
Barki Gergely, Bodonyi Emőke. Ferenczy Múzeum,
Szentendre, 2014. 139.
- Festő, múzsák, szerelmek. Szerk.: Molnos Péter.
Budapest, 2016. 173.
IRODALOM | bibliography
- Kállai Ernő: Czóbel Béla újabb képei. In.: Czóbel Béla
festőművész gyűjteményes kiállítása. Katalógus. Fränkel
Szalon, Budapest, 1936.
- Kállai Ernő: Czóbel Béla művészete. Magyar Művészet,
1937. 265–272.
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Czóbel Béla: Sárga csendélet, 1960, Czóbel Múzeum,
Szentendre

„Nem vagyunk szabadok.” Ezzel a meglepő, képzőművészeti tárgyú tanulmányokban ritkán olvasható mondattal
adott magyarázatot a korszak legjobb tollú műkritikusa,
Kállai Ernő arra a sajátos különállásra, amely Czóbel Béla
művészetét a harmincas évek Magyarországán jellemezte.
Szerinte az ekkor már közel tíz éve Párizsban élő, csak nyaranta hazalátogató festő nem véletlenül vált generációja
egyik legjelentősebb alkotójává, akinek képzelete
szabadabban szárnyal, mint bármelyik modern magyar
festőé. „Így kiteljesedni csak szellemileg nagy térfogatú és
szabad kultúrában lehet”, ahol a művészt nem téríti el
útjáról az egzisztenciális kiszolgáltatottság, „a rang és mód
nevében való szereplés, a reprezentatív díszelgés, a
társadalmi hivalkodás gőze”, vagyis mindaz, ami az itthoni
festők és szobrászok többségét kényszerpályára, a kompromisszumok útvesztőjébe tereli. Talán ez a kétlaki élet, a
nyugat és a kelet közötti állandó, inspiráló ingázás, a
magyar műpiactól való függetlenség eredményezte azt is,
hogy sok magyar festővel ellentétben Czóbel egész élete
során meg tudta őrizni művészetének frissességét, s így
közel hét évtizedet átfogó pályájának minden etapját
jelentős alkotások sora reprezentálja.

A két világháború közti periódus egyik remekműve, a most
bemutatott Narancsos csendélet a Fränkel Szalon 1936
júniusi kiállításán szerepelt először a budapesti közönség
előtt. A tárlat törzsanyaga a megelőző évekhez hasonlóan
most is Párizsból érkezett, de néhány olyan mű is
bemutatásra került, amely a hatvani kastély idilli
környezetében született: Czóbel nyaranta több hetet is itt
töltött barátja és kollégája, báró Hatvany Ferenc
meghívására.
A kiállítás katalógusában Kállai Ernő ihletett szavakkal
mutatta be a falakra kerülő anyagot. Szavait érdemes
hosszabban is idézni, hiszen nem csupán a festő alkotói
módszeréről, képeinek finom hatásmechanizmusáról ad
kortárs felvilágosítást, de önmagában is kiemelt figyelemre
érdemes: ez a rövid bevezető egyike a magyarul megjelent
legszebb és legtalálóbb művészettörténeti szövegeknek.
„Czóbel képein mintha a tér és idő tovatűnő folyamatossága megülepedett volna. Sűrűvérű nyugalom, csöndes
örökkévalóság terjeng a meglátás sík medrében. A
meglátás messzire eltávolodott a valóságtól, hogy ennek
rejtett lényét annál szorosabban vonja magához. (...)
A homályba süllyedt színek világító ereje úgy lappang a
felület lefogott tónusaiban, mint izzó parázs a hamu alatt.
A barnák és okkerek mélyében tűzvörös, rózsaszín, violás
és aranysárgás csillanások lüktetnek. A tónusok
fátyolozottan áttetsző sűrűjét az ő vérkeringésük élteti. (...)

Úgy érezzük, hogy szemünk áthatol a dolgok külszínén és
az élet rejtett szövétnekét éri. (...) Amilyen telhetetlenül
futkosott az impresszionista külszínlátás minden ficánkoló
kis visszfény után, olyan tökéletes lelki magábazárkózás és
megállapodottság jellemzi Czóbel tónusos színköltészetét.
Képein csöndes, mély vizek tükre a szín, melynek
nyugalmát az egyengető technika csak itt-ott fodrozza
egy-egy lendületesebb ecsetvonással. Nem a könnyen
kínálkozó poénok vagy odakanyarított nagyotmondások,
hanem a szellemi és mesterségbeli áhítat művészete ez.
(...)
Van valami imbolygó, bólintgató bizonytalanság, valami
kedves, rendetlen fészkelődés abban, ahogyan Czóbel
képein a dolgok bizalmasan összebújnak. Amit Arany János
a »lomha földi békák«-ra értett, hogy úgy görögnek
szanaszét, mintha valamennyi rögnek lába kelt volna –
ilyen békés, puha lomhasággal indulnak meg az enteriőr
vagy a tájkép vagy a csendélet tárgyai, hogy nyugvóra
térhessenek, hogy a nappali világosságban és valóságban
lerögzített, anyagbavert lelkük kiszabadulhasson és
elmerenghessen a borongó mélységek fölött. Czóbelnek a
dolgok felszíne alatt rejtett életforrások körül kutatgató,
babrálgató keze gyöngéden megbolygatja a képszerkezetet, a függőlegesek-vízszintesek merev rendszerét, a
közkeletű arányokat. Mindent félreigazít, félretol, ami
útjában állhatna annak, hogy a mélységet kibontogassa.
Czóbel olyan fesztelenül bánik motívumaival, mintha
kezdetleges játékszereket hordana egybe, minden
reprezentatív igényesség és rangkülönbség nélkül. A
dolgoknak ebben a bizalmaskodó együttlétében szelíd
nyugalom és béke fogadja a nézőt. Úgy érzi, hogy lelkével
maga is egészen közel férkőzik ehhez a meghitt
közösséghez, melyben mindenek egybeölelkeznek, hallván
egymás szívverését, az eredet és a sír alaktalanul
egybefolyó mélységei között, csöndes álltában az időnek. A
meglátás az esthomály vagy hajnali szürkület hangulatára
emlékeztet, mintha ezt a hangulatot emelte volna ki a
múlékonyság sodrából. Az esthomály, a szürkület
álomitató, csöndes mély vizeiben lényegtelen árnyékká
válik a testiség: már csak jelképe a tárgyak titokzatos
lényének, melybe ilyenkor csodára nyílt szemmel
tekinthetünk, mint valamikor gyermekkorunkban a
meséskönyvbe.”
Molnos Péter

Chaim Soutine: Narancsok, 1916 körül, magántulajdon
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Antonio, alias Toti Scialoja a nemzetközi és olasz absztrakt hagyomány jeles úttörője, aki költőként,
illusztrátorként és színházi díszlettervezőként is tevékenykedett - utóbbi okán került munkakapcsolatba
többek között Bartók Bélával és a szintén magyar Milloss Aurél táncművész-koreográfussal. Toti festői
karrierje a 30-as évek második felében Chaim Soutine által ihletett, expresszív hangvételű alkotásokkal
indult, melyek utódai az 50-es évek elején három ízben is sikerrel szerepeltek a Velencei Biennálékon. Toti
az 50-es évek derekán amerikai és francia, de főleg barátai, Willem de Kooning, Mark Rothko, Robert
Motherwell hatására készítette első absztrakt festményeit, melyeket 1956-ban a New York-i Viviano
Galleryben szólóban is kiállított. Évekig élt New Yorkban, majd Párizsban, Maurice Merleau-Ponty
fenomenológiával kapcsolatos előadásai a Sorbonne-on elemi erővel hatottak rá.
A 60-as években visszatért a Velencei Biennálék porondjára, olasz földön 1966-ban volt retrospektív
kiállítása a római Marlborough Galleryben.
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35 Antonio Scialoja (Toti)
(San Giovanni a Teduccio 1914-1998 Procida)
n

Csendélet rózsákkal és borostyánnal, 1940
Still Life with Roses and Ivy, 1940
70,5x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Toti 40
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 592 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 484 - 3 726 EUR

36 Vass Elemér (1887-1957)
n

Csendélet dáliákkal, 1931
Still Life with Dahlia, 1931
75x60 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vass E 1931
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 592 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 4 459 EUR
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37 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Tavaszi virágzás
Blooming in Spring
28,5x35 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Járitz
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 683 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 401 EUR

38 Romek Árpád (1883-1960)
n

Rózsalugas (Lussin Piccolo)
Trellis of Roses (Lussin Piccolo)
66x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Romek Árpád Lussin Piccolo
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 752 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 4 459 EUR
Romek Árpád 1908-ban került a szolnoki művésztelepre, ahol bravúrosan
festett, élénk kontrasztokban kibontakozó csendélet- és
tájábrázolásaival nyűgözte le a közönséget. „Képeit nyugodtság,
elmélyedés és abszolút művészi biztonság mellett szinte utolérhetetlen
technikai készség jellemzik.” – írta róla 1940-ben a Dunántúl folyóirat.
Romek a fény-árnyék játékok mestereként a vidéki életet Fényes Adolfhoz
hasonló pazar couleur locale-okban ragadta meg, melyek napfénytől
átitatott falu- és városképei színgazdagságát is szavatolják.
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39 Sassy Attila (1880-1967)
n

Hazatérők I. (Kompozíció), 1941
Homewards I. (Composition), 1941
100x136 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Sassy

40 Basilides Barna (1903-1967)
n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 821 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 12 422 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Sassy Attila festőművész gyűjteményes kiállítása.
Az Alkotás Művészház XVIII. Kiállítása. 1943. szeptember 26. - október 6.,
Hazatérők I. címen
A kép reprodukciója a Film, színház, irodalom
folyóiratban [téves] Garabonc címen
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REPRODUKÁLVA | reproduced
- Film, színház, irodalom, 1943. október 1., [téves] Garabonc címen
- Gellér Katalin: Ópiumálmok. Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 143. o.

Nálunk a hatodik emeleten
In our Midst, on the Sixth Floor
60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basilides Barna
Hátoldalon | Reverse: a Képcsarnok Vállalat képcimkéi
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 3 105 - 3 726 EUR
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41 Simon János György (trieszt 1894-1968 leeds)

42 Maurice Bompard (rodez 1854-1935 párizs)

Mediterrán kikötő (Galargo)
Mediterranean Port (Galargo)

Velence
Venice

49x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: SJG

40x24 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Maurice Bompard

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 764 EUR
Becsérték: 360 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 086 - 1 552 EUR

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 764 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 083 - 1 529 EUR

n
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43 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Tavaszi táj nyírfákkal (Kora reggel)
Spring Landscape with Birch Trees (Early Morning)
39x59,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 286 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 21 739 - 31 055 EUR
Szerepelt a BÁV 68. árverésén. 1991.

„A ritka intenzív természetszemlélet még egy tehetségét fejlesztette csodálatosan:
szín-, forma-és vonalmemóriáját. E képek, amelyek oly megragadóan tolmácsolják a
természetet. Mednyánszky művei nem természetleírások, hanem a természet döntő
jelenségeit mutatják, sommázva, egyszerűsítve, kiemelve azt, amit egyénisége
fontosnak vél, fokozva azt, amit hangsúlyozni akar.”
/Lyka Károly: Mednyánszky stílusa. Művészet, 2. 1903. p.361-371./
„Tájképei a legegyszerűbb motívumok mellett is érdekesek tudnak lenni. A hangulat
mindig poétikus, a természetnek egy-egy akkordja szólal meg. Nem a szorgalmasan
festett részletekkel, választékos alakzatú fákkal, kidolgozott előtérrel, sima ecsetkezeléssel, tetszetős színekkel hat, hanem az egész kép művészi harmóniájával, egy táj
jellemével, vagy ha úgy tetszik egy időpont valódi őszinteségével.”
/Mednyánszky Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2003. október 14.-2004.
február 8., Kossuth Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003. 58. o./

Mednyánszky László báró gorodistyei szállásán rajzol, 1916

102

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

103

44 Kmetty János (1889-1975)

45 Járitz Józsa (1893-1986)

Parkrészlet
Park Detail

Virágzás
Blossoming

23x30 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

26,5x34 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Járitz

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 337 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 701 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 401 EUR

n
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46 Szín György (léva 1906-1943 oboja)
n

Séta a parkban (Sétakocsikázás), 1930-as évek
Walk in the Park (Joyride), 1930s
99x118 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szín Gy
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 146 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 739 - 19 108 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Merítés a KUT-ból XIV. Szin György festőművész
emlékkiállítása, Haas Galéria, 2010
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Merítés a KUT-ból XIV. Szin György festőművész
emlékkiállítása, Haas Galéria, 2010, 7.
IRODALOM | bibliography
- Kopócsy Anna: A „poéta-festő”. In.: Merítés a KUT-ból
XIV. Szin György festőművész emlékkiállítása, Haas
Galéria, 2010, 1–4.
- (-ny.) [Kemény István]: Szin György kiállítása. In.: Az Est,
1938. április 24.

Szin György 1938 körül készült
műtermi fotóján a Séta a parkban
a művész feje mögött látható

Vendég Nakonxipánban
„Mintha egy dekadens költő verseit olvastuk volna, mintha egy sorozat Debussy-kompozíciót
hallottunk volna, mintha pompeji házakban jártunk volna, mintha egy csomó Gulácsy, vagy
Csontváry kép vonult volna el szemünk előtt, amikor megnéztük a Tamás Galériában a fiatal,
tehetséges festő, Szin György kiállítását” – írta Kemény István az Est hasábjain a hangját megtaláló
Szin György festményeiről 1938-ban. Találó hasonlatok, a Párizst frissen megjárt fiatal festő tényleg
Gulácsy álmodozó figuráit gyúrta össze Csontváry villanyfényével és a pompeji freskók pasztelles
színskálájával. A Séta a parkban című, most vizsgált festménye olyan, mintha Szin tovább álmodta
volna Gulácsy mesebirodalmát, a Nakonxipánt: utacskák az itáliai park dús növényzete között, rajta
egy sétakocsikázó fogat halad peckesen és szellemszerű figurák társalkodnak, mint egy antik
elégiában. Foltfestő művészi nyelvezete, finom szordínóban megszólaló koloritja rezonált a
Gresham-kör 30-as évekbeli esztétikai világára.
Párhuzamos életrajzok
Bár a kritikusok nem emlegették őket együtt, Szinhez legközelebb Ámos Imre állt. Együtt tanultak a
főiskolán, együtt díjazta őket fiatalként a Szinyei Merse Pál Társaság az 1934-es Tavaszi Szalonon
(Szin Nemes Marcell ösztöndíját kapta meg Párizsba) és együtt jártak hitsorsosaikkal, Anna Margittal
és Vajda Lajossal az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egylet által működtetett filléres
menzára. Bár egy garniszállón béreltek műtermet és egy közös baráti társaságba tartoztak, a hasonló
stílusregiszteren megszólaló két fiatal között versengés alakult ki. Igazságot már nem lehet tenni
közöttük: mindkettőjüket elragadta a második világégés. Szin a Kurszk melletti Obojanban halt meg
munkaszolgálatosként 1944-ben. Mivel özvegye emigrált és férje képeinek nagy részét is magával
vitte az Egyesült Államokba, sokáig a felejtés áldozata lett. (Ámos örökségét hűen ápolta a szintén
festő Anna Margit.) 2010-ben tért vissza a Szin-életmű hiányzó része Amerikából a Haas Galéria
életmű-kiállítására, ahol megtörtént a méltatlanul elfeledett festő újrafelfedezése.

Berény Róbert: Faluvége,1935, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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47 Balázs János (1905-1977)
n

Folyóparti malom háttérben várral
Mill with Castle on the Riverside
46x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: B. János
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 273 EUR
Becsérték: 550 000 - 850 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 639 EUR

48 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Beckó vára
Castle Beckó
26x32,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegző
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 777 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 763 - 12 422 EUR

A Beckói vár
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49 Mund Hugó (1892-1961)

50 Kosztolányi Kann Gyula (1868-1945)

Műtermi csendélet őszi gyümölcsökkel, 1920-as évek eleje
Studio Still Life with Autumn Fruits, at the beginning of the 1920s

Műtermi csendélet japán fametszettel, 1910-es évek
Studio Still Life with Japanese Woodcut, 1910s

60x49,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mund

58,5x48,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: Rónai (Valószínűleg
korábban Rippl-Rónai Ödön gyűjteményében)

n

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 707 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 726 - 4 968 EUR
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Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 866 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 347 - 8 074 EUR
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51 Bornemisza Géza (1884-1966)
n

Erdei út, 1921
Path in the Forest, 1921
57x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza 1921
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 191 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 739 - 22 293 EUR

„Bornemisza a legujabb francia festészet példáin nevelődött, de mentes mindennemű kubista és expresszionista törekvéstől. Legközelebb áll a
Matisseből kiinduló törekvésekhez. Friss, nagyobbrészt ujszerűen harmonizált színekkel festi sokszor merész földfogású tájképeit, melyek igen sok
közvetlen és üde természetmegérzést árulnak el.”
/”Bornemisza Géza kiállítása” Szózat. 1922. március 14. 8. old./
„Valami kis szigetre szeretnék most menni. Oly régen vágyom valahova,ahol megtalálom az én bolond zöldemet. Van egy zöldem. Én bolond zöldnek
nevezem. Tavasszal tanyán látni néha ilyen bolondzöld fákat, bokrokat, de azt hiszem a tenger közepén, valami kis szigeten még szebb a zöld... nem is
tudom... akkor úgy festenék örömömben, ha megtalálnám a zöldemet, ahogy a kanári fütyül örömében.”
/Bornemisza Géza egy a Magyarország napilapnak adott interjújában 1937. június 7-én/
„Problémája a zöld szín, amelynek mélységét, vidámságot jelentő misztikus tulajdonságát tudatosan alkalmazza képein. Biztos fogással jelzi, néha
valóban csak egy színfolttal a természetnek zöld színben jelentkező életét s ezzel bravuros dekorációját adja képalkotásainak. Egyszerű előadása
közvetlen hatást biztosít, s ábrázoló ereje érezteti a távlatot és az élet minden dimenzióját.”
/[b.m.]: „Csoportkiállítás a Tamás Galériában” Esti Kurír. 1928. december 22. 4. old./
„Bornemissza Géza a látó művész: a par excellence festő. A szín szerelmese ő, aki a természetben nem belsőleg megoldandó, hanem külső, tisztán
festői problémákat lát. Párizs hatása erősen megérződik Bornemeisszán, aki épen ezért két élményen át festi tájait. Az egyik az, amit lát. A másik,
amelynek nyomát a kultura és a hagyományok hagyták hátra festőlelkének érzékeny lemezén. Bornemissza nem is titkolózik: színei, ezen a világító
zamatos, vitalitástól harsogó színek büszkén vallják: igen, rokonságot tartanak a nagy impresszionistákkal neoimpresszionistákkal, itt-ott egy színfolt
Cézanne-nal, egy másik, tán a „Vihar előtt” néhány vibrálása Van Gogh-al, sőt a „Luxemburg-kert” zöldje és sima figurális látása, Gauguin-nel, de
mindez csak villanásnyi benyomás ahhoz a sok és egyéni értékhez képest, amely Bornemisza piktúráját jellemzi. És ezek az értékek tehetségének már
kialakult, leszűrődött eredményeit dokumentálják és azt, hogy ez a tehetséges festő minden új lendülete mellett is a művészet jogfolytonosságának
elvét vallja.”
/[f.j.]: „Bornemisza Géza kiállítása” Pesti Hírlap. 1928. december 20. 9. old./
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52 Czene Béla (1911-1999)
n

Szüret, 1979
Harvest, 1979
50x90 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czene Béla 1979
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 082 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 2 229 EUR

53 Egry József (1883-1951)
n

Borfejtők (Badacsonyi pince), 1938
Wine Cellar in Badacsony, 1938
50x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József Nervi 938
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 108 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 31 847 - 47 771 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Fellegi-gyűjteményben
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54 Kádár Béla (1877-1956)
n

Család
Family
23,5x29,5 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Hátoldalon | Reverse: figurális kompozició
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 892 EUR
Becsérték: 450 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 433 - 2 070 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- svájci magángyűjteményből, előtte a Lutz gyűjteményben

55 Kádár Béla (1877-1956)
n

Hazatérés (Fiú és lány), 1923 körül
Homewards (Boy and Girl), around 1923
21x31 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kádár Béla: Vágyakozás, 1924.
Magyar Nemzeti Galéria
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Kikiáltási ár: 1 900 000 Ft / 6 050 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 280 - 12 102 EUR

Kieselbach galéria

117

118

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

119

56 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Park (A művésztelep parkja), 1910-es évek első fele
Park (The Park of the Art Colony), first half of the 1910s
100x124 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Csaba V.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse:
„Perlrott Csaba”
Kikiáltási ár: 44 000 000 Ft / 140 127 EUR
Becsérték: 60 000 000 - 90 000 000 Ft
Estimated price: 191 083 - 286 627 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Perlrott Csaba Vilmos emlékkiállítás. Művészetek Háza,
Szekszárd, 1989.
- Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955) kiállítás. Magángyűjtők
Galériája, Budapest, 1998. április 9–május 10. (Kat. 10.
Kecskeméti parkrészlet)
- Kettős arckép. Gráber Margit és Perlrott Csaba Vilmos
kiállítása. Budapest Galéria, 2007. augusztus–szeptember.
(Kat. 11. Park)
- Gráber Margit és Perlrott Csaba Vilmos emlékkiállítása. Haas
Galéria, Budapest, 2007. szeptember 15–29.
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
életmű kiállítása. Művészetmalom, Szentendre, 2015. június 5.
– szeptember 6. (Kat. 24. Park)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 493.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 493.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 493.
- Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955)
életmű kiállítása. Szerk.: Dr. Basics Beatrix, Dr. Dománszky
Gabriella. Művészetmalom, Szentendre, 2015. 39.
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Perlrott Csaba Vilmos a kecskeméti művésztelepen a műterembérház előtt, 1911 (Jelfy Gyula felvétele)

Távol a fővárostól
Elsőre meglepőnek hat, mégis igaz: Párizs és Nagybánya
után Kecskemét az a város, amely a legtöbb témát adta a
modern magyar festészet számára. Beszédes paradoxon,
hogy bár a 20. század elején a hazai progressziót
támogató újságírók, mecénások, gyűjtők és műkereskedők,
vagyis a polgárság ízlésformáló figurái szinte kivétel nélkül
Budapesten éltek, maguk a festők kis túlzással csak
átutazóban, Nagybányáról vagy Kecskemétről Párizsba
tartva bukkantak fel a fővárosban. Úgy tűnik, hogy ebben
a rövid, de annál izgalmasabb periódusban – a századfordulótól az első világháború végéig – a tradícióktól való
megszabadulás esélye egyenesen arányos volt a
Budapesttől való távolsággal. A magyar modernizmus

sokáig csak alkalmi, vissza-visszatérő vendég volt a Duna
két partján, szíve Párizsba húzta, festeni Nagybányára és
Kecskemétre járt.
Ennek köszönhető, hogy míg csupán elvétve ismerünk
1910 körül készült budapesti témájú városképeket, addig e
két vidéki város száz esztendővel ezelőtti utcái, terei és
templomai festmények százain kelnek életre. Ziffer Sándor,
Boromissza Tibor, Galimberti Sándor, Tihanyi Lajos és
társaik a magyar modernizmus kultikus helyszíneivé tették
a hegyek közt fekvő, addig alig ismert erdélyi település
néhány részletét, míg a „hírös várost” elsősorban Perlrott
Csaba Vilmos, Iványi Grünwald Béla és Kmetty János
helyezte el az új magyar piktúra térképén.

Művészek Kecskeméten
A nagystílű svihák és a grandiózus művészetszervező
címét egyaránt kiérdemlő iparművész, Falus Elek már
1908-ban felvetette egy „ellen-Nagybánya” ötletét, majd
megnyerve mestere, Iványi Grünwald Béla támogatását a
következő évben már sínre is tette a kecskeméti
művésztelep ügyét a város művészetkedvelő polgármesterével, Kada Elekkel közösen. Az összművészeti törekvések
lelkes híveként Falusnak arra is kiterjedt a figyelme, hogy a
leendő telep látványvilágát meghatározó épületeket a kor
kiváló építészei, Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervezzék
meg. Egy kilenc művészt befogadó – zárt verandákkal,
nagy társalgóval és kilátótoronnyal is ellátott – műterembérház, egy száz négyzetméteres műtermet magába

foglaló festőiskola és hat, különálló, elszórva elhelyezett
művészvilla kapott helyet a városhoz közeli Műkertben,
amit 1911 őszén már el is foglaltak a szerencsés művészek.
Az első lakók művészi szempontból is vegyes képet
mutattak, mégis a hangadók és a vezető mester, Iványi
Grünwald miatt a kortársak többsége a nagybányai neósok
örököseiként, a legmodernebb irányzatok híveiként
tekintettek rájuk. Ebben jelentős szerepe volt Perlrott
Csaba Vilmosnak, aki 1910-től kezdve hat éven át szinte
minden tavasszal Kecskemétre utazott és a műterembérház egyik lakójaként hónapokat töltött a művésztelepen.
A Párizs, Budapest és Kecskemét között ingázó Perlrott a
kezdetektől fogva fokozott érdeklődéssel fordult az őt
körülvevő táji környezethez: nagybányai tartózkodásaihoz
hasonlóan itt is, szinte programszerűen festette a városi

látképeket, a jellegzetes épületeket, utcákat és parkokat.
1912-ben fontos ösztönzést kapott ahhoz, hogy még
nagyobb lendülettel folytassa veduta-sorozatát. A város
vezetése ugyanis – elfogadva a múzeum- és könyvtárbizottság javaslatát – felkérte a művésztelepen dolgozó
festőket, hogy reprezentatív, „körülbelül 70x100 cm-nyi
terjedelemben” örökítsék meg Kecskemét jellemző
részleteit. Ennek a vásárlásokkal ösztönzött felhívásnak is
köszönhető, hogy a tízes évek elején számos festő, többek
között Kmetty János, Erős Andor és Iványi Grünwald Béla
jelentős kompozíciók sorát szentelte ennek a témának.

Idill a parkban
Perlrott Csaba Vilmos Park című képén a kecskeméti
művésztelepnek helyet adó egykori Műkert legszebb,
legreprezentatívabb részlete tűnik fel. A városból ide
vezető főút végénél, a főkertész lakása előtt kialakított
virággruppos rondó a kép kompozíciójának centrumába
került, amelyet a százféle zöldben pompázó, dús vegetáció
szinte körülölel. (Századfordulós képeslapok és Perlrott egy
1915 körül készült képe tanúskodik róla, hogy ezekben az
években még itt magasodott Züllich Rudolf szobra Katona
Józsefről, amelyet a festő ebben az esetben elhagyott a
kompozícióról.) Jobbra a Jánszky Béla által tervezett –
1944-ben elpusztult – festőiskola bejárati homlokzata
látható: formája, meredek, vörös cseréppel borított

A festőiskola épülete a kecskeméti művésztelepen
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Perlrott Csaba Vilmos: Önarckép szoborral, 1910 körül, magántulajdon

tetőzete a magyaros szecesszió angol mintáiról
tanúskodik. A mesebeli hangulatot keltő motívum tovább
hangsúlyozza azt, amit a gondosan formált kert minden
részlete sugall: a megszelídített, átalakított, az ember
uralma alá vont természet az idilli létezés tökéletes
kulisszájaként szolgál. A harmincholdas Műkert ekkor már
évtizedek óta a társas élet, a nyári mulatságok, bálok és
rendezvények közkedvelt színtere volt, a telepen dolgozó
művészek is itt gyűltek össze, hogy a fűben heverészve
beszélgessenek egymással.
A Perlrott Csabát is megihlető látványból Farkas Zoltán
1911-es, a Vasárnapi Újság hasábjain megjelent
tudósítása ad ízelítőt: „Ezerféle zöldben tarkálló akácok,
hamvas ezüstű fenyők, szűziesen tartózkodó, előkelő
platánok, reszkető nyírfalombok, szürkés olajfák, égővörös,
haragos sárga vagy százféle violaszínben tündöklő

virágágyak, évtizedes tuják között álló tarkatetejű házakra
tűz le itt a perzselő alföldi nap, mely bőségesen ontja
sugarát a végtelen égbolt mélyszínű kékjéről. A vakítóan
fénylő homokföveny-utakra kékellő árnyékok borulnak,
sötétlő lombok mögül narancssárga házfal kandikál elő,
csupa töretlen ragyogó, tündöklő szín, valóságos
paraszthímzés. A természet erre a képre a maga
festékestubusaiból keveretlenül vakító erejükben rakta fel
a maga színeit; nem a megszokott alföldi, nagyszerű
egyhangúság ez, hanem valóságos Szinyei-utánzat. Annak,
aki itt éli művészetét, nem kell messzire cipelnie
festőkészségét, csak kiül a kertbe s bármerre fordul, máris
festhet. Sötétlő akáclombok vakítva világító házfalakra
borulnak, előttük vakító vörös virágok, felettük ultramarinkék az ég és máris készen van a kép.”

Perlrott Csaba Vilmos most bemutatott képe az életmű
méretben és kvalitásban is kiemelkedő remekműve. A
magyar modern festészet emlékanyagából fájóan
hiányoznak az igazán reprezentatív, monumentális hatású,
végletesen kiérlelt kompozíciók, hiszen a szerény
mecenatúra és az örökös egzisztenciális gondok nem
kedveztek a hosszú időt és drága anyagokat igénylő
főműveknek. A Park azonban a kevés kivétel egyike: a
fauvizmuson túllépő magyar modernizmus múzeumi
rangú, nagy lélegzetű kulcsműve, amely bármely köz- vagy
magángyűjtemény központi darabjává válhat.
Molnos Péter

Czóbel Béla: Falu vége, 1922, magántulajdon
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57 Körmendi Frimm Ervin (1885-1939)

58 Ismeretlen magyar festő, 1910-es évek

Kora tavasz (Szentendre), 1910-es évek
Early Spring (Szentendre), 1910s

A Budai Vár a Tabán felől
View of Buda Castle

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

103x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 764 EUR
Becsérték: 320 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 019 - 1 529 EUR

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 891 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 00 Ft
Estimated price: 1 274 - 1 911 EUR

n
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59 Móricz Margit (dombóvár 1902-1990 budapest)
n

Római piacon, 1939
Market in Rome, 1939
94x94 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Roma 939
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 376 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 924 - 25 478 EUR
IRODALOM | bibliography
- Móricz Margit és Ispánki József a Műteremben.
In.: Magyarság 1936. január 5.
- (v): Móricz Margit festő és Ispánki József szobrász
kiállítása. In.: Pesti Hírlap, 1936. január 8.
- (e. a.): A „Műbarát” csoportos kiállítása.
In.: Ujság 1942. március 1.
- P . G.: Móricz Margit festményeinek kiállítása.
In.: Magyar Nemzet 1966. június 22.
- Dercsényi Dezső: Móricz Margit festőművész.
In.: Művészet, 1972/8., 43–44.
Kagylóevők a piacon
A könnyed, franciás festőkultúrával előadott képen olasz
férfiak eszik nagy élvezettel a különféle kagylókat. Egyikük
citromot csavar az osztrigára, másik kihörpinti fekete héjából a tenger nyers gyümölcsét. A két római férfi a kék
téglafal előtt – egy halpiacon, a szabadban – állva adja át
magának annak a sajátos élvezetnek, amelyet az édes
folyóvíz és a tenger találkozásánál tenyésző osztrigák lágy,
mogyorós-vajas, de mégis elsősorban sós íze kivált.
A rajzos kék vonalakkal jellemzett szereplők arcára kiül a
„műélvezet”, miközben a környezetet áttetsző színfoltok
érzékeltetik. Találóan írta a képet készítő Móricz Margitról
kritikusa a Magyar Nemzet hasábján, hogy: „Vaszary János
tanítványa volt, s a vázlatos frissességű, közvetlen hangú
Vaszary-képek elevensége fontos útmutatást jelentett
számára. A művek kompozíciós alapját a hajlékonyan
kanyargó kontúrvonalak adják, s e játékos könnyedségű
rajzot a pasztellszínek csak lazán követik, nekiiramodva és
el-elmaradva fogják körül a formákat.”
A tenger sós csókja
A tengerparti népek évezredekig fogyasztották az
osztrigafélék népes családjába tartozó kagylókat. Már a
rómaiak külön tengeri telepeken tenyésztették őket,
halászok keresték Bretagne-ban, Kelet-Anglia partjainál és

Móricz Margit: Önarckép.
magántulajdon
a New York-i dokkoknál a fehérje gazdag és afrodiziákumként számon tartott osztrigákat. Évszázadokig a
munkásosztály olcsó eledelének számított. Aztán a 19.
század végén a gasztronómia felkent papjai rájöttek arra,
hogy – pláne drága pezsgő társításával – az osztriga
elsőrangú ínyencség. A kifinomult dandy, Oscar Wilde már
azzal szellemeskedett, hogy kevés jogdíja csak arra elég,
hogy megvegye „az osztrigát, pezsgőt, kaviárt. Semmi
pénzem nem marad élelmiszerre!” Kassák fiatalkori
csavargásainak elbeszélésekor számolt be arról, hogy
miféle elegáns párizsi osztrigavacsorában volt része.
Közben azt is megemlítette, hogy Belgiumban olcsó
ételnek számított – hiszen a tengerpartokon, ahol
könnyen elérhető volt, az osztrigát még az egyszerű
emberek is fogyasztották. Akárcsak Móricz Margit római
festményén.
Felfedezett art deco nőfestő
„Móricz Margit – kezdte méltató írását az Ujság kritikusa
1942-ben – azok közé a szerencsések közé tartozik, akik
Rómában meg Algírban gyűjthettek ihletet festői
működésükhöz”. Móricz az egyre divatosabb két
világháború közötti női festészet egyik most fedezett
tehetsége. Vaszary János és Benkhard Ágoston tanítványaként járt a modernizált szellemiségű Főiskolára az 1920-as
években. 1926-ban elnyerte a Szinyei Társaság díját az
ifjúsági kiállításon. Ezután külföldi tanulóévek következtek:
három év Párizsban, három év Algériában. Móricz azon
kevés magyar művész közé tartozik, akik a festői
Észak-Afrikában szívták magukba a szaharai napsütés
vibráló színeit. 1936-ban a Műterem galéria kiállításán
adott számot franciaországi és algériai tapasztalatairól.
A hazai debütálása sikeres volt, 1938–1939-ben elnyerte a
Római Ösztöndíjat (itt készült most vizsgált alkotás is).
1942-ben a Műbarátban állított ki, majd – hosszabb
kihagyás után – 1966-ban a MOM-ban, 1978-ban pedig a
Fényes Adolf Teremben. Leginkább a kései Vaszary levegős,
fehér fénnyel telített, dallamos, kék kontúrokkal keretezett,
art decós rajzosságú festészetével rokoníthatóak képei.

Vaszary János: Matrózok, 1930 körül, magántulajdon
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60 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

61 Kernstok Károly (1873-1940)

Fürdőzők
Bathers

Szerelem, 1910-es évek
Love, 1910s

70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati címkéje 1751/971

66x66 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kersntok K

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 185 - 4 459 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 732 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 316 EUR
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62 Járitz Józsa (1893-1986)

63 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Nyár
Summer

Palántázók
Planting

28,5x37,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Járitz

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

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 083 - 1 529 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 8 075 EUR
Becsérték: 3 800 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 12 102 - 15 924 EUR

n
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64 Bényi László (1909-2004)

65 Schönberger Armand (1885-1974)

Párizsi hangulat
Parisian Mood

Budai részlet (Margit utca)
Buda Scene (Margit Street)

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bényi László

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger
Hátoldalon | Reverse: az Országos Zsidó Múzeum raglapja

n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 764 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 083 - 1 529 EUR

n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 185 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 459 - 6 369 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Országos Magyar Zsidó Múzeum 115. sz.
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66 Schönberger Armand (1885-1974)

67 Márffy Ödön (1878-1959)

Nő műteremben
Woman in the Studio

Csinszka
Csinszka

32x35 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Schönberger

51x40,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Márffy Ö

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 082 EUR
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 366 - 1 863 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 5 732 EUR

n
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68 Scheiber Hugó (1873-1950)

69 Kádár Béla (1877-1956)

Műteremben
In the Studio

Nővérek
Sisters

61x44,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H

67x56 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 229 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 4 140 EUR

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 006 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 14 013 EUR

n
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70 Hajnal János (budapest 1913-2010 róma)

71 Muhoray Mihály (rekettyés 1898-1969 budapest)

A három makákó, 1964
Three Macaques, 1964

Csillagfényes éjszaka (Vadászat), 1947
Starlit Night (Hunting), 1947

69x103 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hajnal 1964 Roma

56x70 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Muhoray Mihály 947

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 822 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 4 459 EUR

n
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72 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Varieté
Music Hall
50x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 822 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 9 554 EUR

„Scheibernél a mozgás örömének érzékeltetése kerül előtérbe. A kompozíció átlós irányba ható erőket emeli ki, ezek metszéspontjában táncol a kép
főszereplő párja. […] A színek gazdagodása és mélyebb csengése arra mutatnak, hogy a festmény már a harmincas évek elején keletkezett.”
/Haulisch Lenke: Scheiber Hugó. Serpent Kiadó, Budapest, 1955. 154 o./

„A testek mozgását érzékelteti, éppen ezért csupa ritmus és színszóródás, színösszhang festményeinek jellemzője. Nem karikatúrák ezek, mert nem a
torzításban, hanem más tekintetben is a túlzás elemeit használja a benyomásnak valami extatikus erejű kifejezésére.”
/Tamás Ernő: Scheiber Hugó és Bokros Dezső gyűjteményes kiállításán. Pesti Hírlap 1929. március 8. 8. részlet/

Art Deco táncosok, 1920 körül
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73 Czóbel Béla (1883-1976)

74 Nagy István (1873-1937)

Csendélet rózsákkal, 1950
Still Life with Roses, 1950

Pipacsos csendélet
Still Life with Red Poppies

55x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel 50

63x53 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy I

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 115 EUR
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 433 - 2 389 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 388 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 347 EUR

n
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75 Lakatos Artúr (1880-1968)

76 Színes Elemér (1886-?)

A régi Erzsébet híd
The Old Elisabeth Bridge

Klotild Paloták háttérben az Erzsébet híddal, 1912
Klotild Palaces with the Elisabeth Bridge, 1912

63x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: töredékes szignó | Signed lower left: fractional signature

97x71 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Színes E 912

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 083 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1592 - 2 389 EUR

Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 11 801 EUR
Becsérték: 4 800 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 15 287 - 19 108 EUR

n
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77 Boldizsár István (1897-1984)

78 Csók István (1865-1961)

Műteremben
In the Studio

Fekvő akt, 1920
Lying Nude, 1920

75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár (utólagos szignó)

53x66 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I BP 1920

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 389 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 185 - 6 369 EUR

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 777 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 763 - 12 422 EUR

n
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79 Klie Zoltán (1897-1992)
n

Leány és vasmadár, 1935
Girl with ’Iron Bird’, 1935
78x98 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klie 935
Hátoldalon | Reverse: a Haas Galéria kiállítási címkéje
Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 63 694 EUR
Becsérték: 24 000 000 - 38 000 000 Ft
Estimated price: 76 433 - 121 019 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Merítés a KUT-ból XVII. Klie Zoltán emlékkiállítása, Haas Galéria,
2003. október 18. - november 15.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919-1964. Szerk: Kieselbach Tamás.
Budapest: Kieselbach Galéria, 2004, 891. k.; 469. o.
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Térkép e táj

Le Pho (1907-2001) : Kilátás a hegytetőről, 1937, magántulajdon

Egy festő újra felfedezése
A kilencvenöt évet megélt Klie Zoltán festészete majdnem
áldozatul esett a 20. század fordulatokkal és tragédiákkal
szaggatott magyar történelmének. A második világháború
után annyira marginalizálódott, hogy a 80-as években
valósággal újra fel kellett fedezni. Az art decót és a KUT
művészeit felkutató rendszerváltás utáni műkereskedelemnek köszönheti, hogy ma már a két világháború közötti
hazai festészet egy karakteres, egyéni hangú képviselőjeként tartjuk számon. Klie Zoltánt pécsi kúriai bíróként
tevékenykedő édesapja nem művészeti pályára szánta;
csak a jogi és orvosi tanulmányokat követően iratkozhatott be 1922-ben a Képzőművészeti Főiskolára. Mestere,
Vaszary egyik legkiemelkedőbb tanítványának tartotta a
spiritualitásra érzékeny fiatal festőt, aki még a főiskolai
évek előtt, katonaként élte át a „nagy háború” pusztításait.
A város szülötteként közeli kapcsolatba került a Pécsett
dolgozó modern művészekkel, például Gábor Jenővel vagy
Molnár Farkassal. Vaszary támogatásával 1925-ben a
modern művészet központjába és az éppen akkor szárnyat
bontó art deco fővárosába, Párizsba ment ösztöndíjasként.
Modernek és látomások
Klie a Párizsban töltött két év alatt egyszerre ismerkedett
meg a klasszicizmusba oltott avantgárd friss tendenciájával („kubo-ingricizmus”), illetve a modern művészekkel.
Idős korában olyan meghatározó 20. századi művészeket
emlegetett kiemelkedő mesterekként, mint Klee, Braque,

Leger vagy Dufy. Festészete az 1920-as évek második
felében többféle modern hatást magába olvasztott,
megérintette németes expresszionizmus, illetve a
posztexpresszionizmus, az álmodozó naiv festészet, a
divatérzékeny art deco, valamint az itáliai Pittura
metafisica. Álomvilágának fantasztikuma viszont nem
külső hatásokból táplálkozott, hanem a lélek benső
mélyéből: Klie nemcsak spiritiszta szeánszokra járt
rendszeresen ebben az időszakban, hanem az első
világháborútól kezdve rendszeresen voltak látomásai is.
Képeinek – a magyar festészetben egészen ritkának
számító – különleges szürrealizmusa innen fakadt.
A kozmikus festő
Karakterét Lóránth László ragadta meg legpontosabban
1944-ben kiadott szövegében: „Pár vonással rajzolom.
Negyven körüli fiatalember. Nyakában piros selyemkendő,
szájában pipa. Hollywoodban ábrázolják és képzelik így a
festőket, a világot jelentő és uraló vászon városában. Kék
szeme messzeségbe tekint. Ő a magyar Jean Rousseau.
Kozmikus festő – mondják róla barátjai és képei.” Klie
monográfusa, Kopócsy Anna a „kozmikus festő” kitétellel
jellemezte a festő teljes életművét. Most vizsgált
festményén is egy álombeli vízió jelenik meg: art deco női
szépség áll egy teraszon, mögötte pulzál a naplemente
valószerűtlen fényeiben a tengerpart, miközben egy szürke
propelleres repülőgép zúg el előtte, mint a férfias
gépkultusz, erőtől duzzadó, eroticizált fétise.

A költő csak 1944-ben, a háborúval szembesülve repült fel
a felhők közé („Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”), a
technikai újdonságokat ünneplő futurista festők már jóval
korábban felszálltak a repülőképekre, csodálattal tekintve
le magasról a föld abroszra. Az olasz futurista mozgalom
második nemzedéke „aeropitturá”-nak, azaz „légi
festészetnek” nevezte az 1929 után bő egy évtizedig
virágzó mozgalmat, amely a pilóták szemszögéből
jelenítette meg a térképszerű táj vízióját. Az itáliai
művészeti törekvéshez egyetlen magyar festő alkotásai
mérhetőek, Klie Zoltáné, akinek leghíresebb két festményén „gépmadarak” repülnek. A Vasmadarak című
alkotásán (1935) propelleres gépek zúgnak el a kozmikussá
tágított táj felett, míg a – most vizsgált – Leány és a
vasmadár című alkotásán a repülő egy erkély előtt húz el.
Barázdált aljú, tömzsi fém teste erős kontrasztot alkot a
reneszánsz Madonnák modorában, profilban „álmodozó”,
nőalak szoborszerű szépségével.
Légi festészet
Klie Zoltán 1931-ben kiállított a milánói Pesaro
Galériában. A húsz modern magyar festőt felvonultató
csapat karakterét a Vaszary-tanítványok határozták meg.
A Pesaro Galériában a magyarok előtt éppen az itáliai
aeropittura képviselői szerepeltek egy nagy bemutatón,
akik az automobil helyett már az új technikai eszközért, a
repülőgépekért lelkesedtek. Klie két említett festményén
jelent meg az itáliai repülős piktúra tematikája, de a
futurizmusra jellemző szimultanizmus nélkül. Kopócsy
Anna írja monográfiájában, hogy egy olasz „légi festő”,
Gerardo Dottori „A roham című festményén – melyet a
Magyar Művészet 1936-os műcsarnoki olasz kiállítás
kapcsán reprodukált – szintén repülők közlekednek az
égen. A sebesség érzetét a propellerek csavarodásából
kiinduló csigavonal, az egyre bővülő koncentrikus körök
fokozzák. Klie repülőivel szemben Dottori a technika
diadalát, egyúttal a háborút is üdvözölte.” A Leány és
vasmadár viszont egy álombeli tájra repíti a nézőt, ahol a
gépkorszak és a régmúlt zavartalan egységbe fonódik
össze.

Klie Zoltán: Vasmadarak, 1935, magántulajdon
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80 Vaszary János (1867-1939)

81 Egry József (1883-1951)

San Remói strandon
On the Beach in San Remo

Balaton (A badacsonyi öböl)
Lake Balaton (Harbour of Badacsony)

18x22 cm
Ceruza, kréta, papír | Pencil and chalk on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszary János

13,8x20 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 509 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 401 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 911 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 4 459 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Cseh-Szombathy László gyűjteményében
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82 Dénes Valéria (1877-1915)
n

Budai tájkép (Óbudai motívum), 1911
Buda Landscape (Motiv of Óbuda), 1911
37,5x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: DV
A kép vakrámáján és a vászon hátoldalán kiviteli
pecsét
Kikiáltási ár: 14 000 000 Ft / 44 586 EUR
Becsérték: 18 000 000 - 34 000 000 Ft
Estimated price: 57 325 - 108 280 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- francia magángyűjteményből
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Galimberti Sándor és G.-né Dénes Valéria kiállítása.
Nemzeti Szalon, Budapest, 1914. február. (Feltehetően
azonos: Kat. 117. Óbudai motívum)

Galimberti Sándor: St. Rafael, 1912 körül, magántulajdon
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2018 egyik legnagyobb magyar művészettörténeti
szenzációja Dénes Valéria Csendélet kaktuszokkal című
festményének felbukkanása volt a Kieselbach Galéria
tavaly téli aukcióján. A mindössze egyetlen egyszer, a
Nemzeti Szalon 1914-es tárlatán bemutatott remekmű
több mint száz esztendős lappangás után egy nyugati
magángyűjteményből került vissza Magyarországra. Ez az
örvendetes esemény újabb bizonyítékát adta annak, hogy
a magyar festészet fájóan hiányos emlékanyaga ma már
leginkább a külföldre „szakadt” műtárgyak hazatérése
révén egészülhet ki. Képzőművészetünk nemzetközi
presztízsének – és persze az egyes képek árának – emelkedése szerencsére egyre nagyobb vonzerőt jelent
világszerte, így az elmúlt közel harminc évben kiemelkedő
magyar festmények sora került a határon túlról
Magyarországra. A most bemutatott alkotás a Csendélet
kaktuszokkal című képpel együtt hagyta el egykor
Budapestet, s vele tért „haza”, hogy megszületése után
több mint egy évszázaddal új tulajdonoshoz kerüljön.
Ketten, együtt
A századforduló emancipált nőtípusába tartozó, a
hagyományok diktálta asszonyszerepet a művészéletre
felcserélő Dénes Valéria Szablya Frischauf Ferenc
festőiskolájában kezdte tanulmányait. 1907-től nyaranta
Nagybányán dolgozott, itt ismerkedett meg későbbi
férjével, Galimberti Sándorral, akivel 1910-ben Párizsban

már együtt béreltek műtermet. Szerelmük, közös életük
festészetükben is szoros rokonságot eredményezett:
azonos motívumok előtt állva festették meg hasonló felfogásban készült műveiket, amelyek mintha egyetlen
életművé állnának össze.
Az idő
Dénes Valéria összesen tizennégy fennmaradt képe közül
egyetlen egyen sem találunk datálást, így azokat csupán
közvetett bizonyítékok alapján tudjuk több-kevesebb
pontossággal elhelyezni az időben. A most bemutatott
festmény esetében szerencsére számos körülmény is a
segítségünkre van. Mivel az akkor harmincnégy éves festőnő 1911. december 4-én kötött házasságot Galimberti
Sándorral, így ettől kezdve a korábban használt „DV”
monogramot felcserélte az asszonynevének kezdőbetűiből
összeállított „GDV” szignóra. A Budai tájképen az előbbi
jelzés olvasható, így annyi bizonyos, hogy a kép 1912 előtt
készült. A kört tovább szűkíti, hogy a festményen látható
tájrészlet – eltérő kivágatban, de azonos nézőpontból –
Galimberti Sándor egyik jól ismert alkotásán is feltűnik. Az
Óbudai részlet című kompozíciót alkotója szintén csupán
monogrammal szignálta, de a vászon hátoldalára az
évszámot is felírta: „Galimberti 1911”. A művészek minden
valószínűség szerint egyszerre, egymás mellett állva
készítették el a két kompozíciót.

A hely
Az 1907-től „együtt mozgó” két művészi pálya ihlető
helyszíneit leginkább a Nemzeti Szalon 1914 februárjában
megrendezett páros kiállítása alapján rekonstruálhatjuk. A
szerencsére meglepően alapos, rövid önéletrajzokat, hét
reprodukciót, valamint a képtulajdonosokkal és korábbi
kiállítási adatokkal is kiegészített műtárgylistát tartalmazó
katalógus összesen hetvenhét művet sorol fel Dénes
Valéria neve alatt. A tájképek sorában a név szerint
említett helyszínek a következők: Bruges, Saint-Germain,
Saint-Raphael, Dieppe, Párizs (Vaugirard utca, Cluny kert),
Tótfalu, Nagybánya és Budapest (Városmajor, Szemlőhegyi
út, Óbuda). E helyszínek közül a korábban már említett,
azonos tájrészletet ábrázoló Galimberti-festmény
hagyományos címe miatt Óbuda kínálkozik a legesélyesebb
„jelöltnek”. A városrész alaposabb vizsgálata alapján szinte
bizonyos, hogy a két képen a Bécsi út és a Szépvölgyi út
sarkán álló, újlaki katolikus plébániatemplom látható.
A keletre néző, „féloldalas” főhomlokzat egyetlen,
szokatlanul karcsú tornya és az apszis jól elkülönülő,
alacsonyabb tetőzete még Galimberti és Dénes Valéria
lendületes, stilizáló, expresszív torzításokkal operáló stílusa
ellenére is felismerhető.
A templom elhelyezkedése és a háttérben feltűnő
hegyvonulatok alapján egyértelmű, hogy a két festő
dél-keleti irányból, egy, a környező épületeknél jóval
magasabb bérház emeleti erkélyéről tekintett rá a
motívumra.
Dénes Valéria alkotói stílusa, a Matisse hatásaként is
kibontakozó felszabadult ecsetkezelés és a festői
indulatnak teret engedő formatorzítás a most felbukkant,
több mint száz éven át rejtőzködő kompozíción is tetten
érhető. A laza, levegősen elhelyezett foltokat mély fekete
kontúrok keretezik, amelyek mellett mindenhol kiragyog
az alapozás világító fehér felülete. Ettől és a lendületes
ecsetvonásokkal felvitt, rusztikusan ható foltoktól
mozgalmassá, szinte lélegzővé válik a felület. A kép Dénes
Valéria jellegzetes, a fauvizmustól a kubizmus felé ívelő
„stílusának” fontos állomása, egyben a magyar avantgárd
egészében is kiemelt hely illeti meg.
Molnos Péter

Kilátás a Szeréna útról az Újlaki templom felé, 1951 (Fortepan)
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83 Mazzag István (1958-)

84 Vass Elemér (1887-1957)

Tulipán, 1999
Tulip, 1999

Virágcsendélet, 1932
Still Life of Flowers, 1932

90x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mazzag
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Mazzag Tulipán
1999 90x90

61x49 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E 1932

n

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 509 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 931 - 1 366 EUR

164
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n

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 401 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 822 EUR
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85 Csók István (1865-1961)
n

Nagy virágcsendélet
Grand Still Life of Flowers
64,5x78 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I. Bp
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 917 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 15 924 - 23 885 EUR
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86 Deák-Ébner Lajos (1850-1934)

87 Hubay Cebrián Andor (budapest 1898-1971 estoril)

Folyóparti falu
Village on the Brookside

Csend
Silence

17,5x26 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Deák Ébner L.

90x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hubay A. 1931

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 382 EUR
Becsérték: 200 000 - 340 000 Ft
Estimated price: 637 - 1 083 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 1 900 000 Ft
Estimated price: 4 140 - 6 051 EUR

n

n

Hubay Cebrián Andor eredetileg szobrásznak készült, Münchenben Franz Stuck tanítványa volt. Megjárva a
Képzőművészeti Főiskolát két évre Rómába ment tanulmányútra, majd Párizsban a Julian Akadémiát látogatta.
Hazatérve a Herendi porcelángyár művészeti tanácsadója lett. Számos külföldi és hazai tárlat után 1932-ben
kinevezték a Nemzeti Szalon igazgatójává. 1945-ben visszatért a Herendi porcelángyárba - immár
igazgatóként. 1948-ban norvég feleségével, Edle Astruppal Norvégiába emigrált, ahonnan később Portugáliába
települtek át. Hubay itt sem tétlenkedett: az egyik legnagyobb ibériai porcelángyárat virágoztatta
fel, melynek történetére külön kitérnek felesége 1970-es évekbeli feljegyzései. A család történetéről (Edle
tollából) könyv és 2007-ben dokumentumfilm is készült, a könyv nagy sikert aratott Angliában és
Portugáliában egyaránt.
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88 Jakobey Károly (1826-1891)
n

Tokaj melletti táj gőzmozdonnyal (Tarcal), 1859
Tokaj Lanscape with Locomotive (Tarcal), 1859
38x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jakobey Károly 1859
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 4 140 EUR

89 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Beckói vár
Castle Beckó
26,5x36,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegző
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 458 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 917 - 12 739 EUR
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„az életem tartalma a festészet izgalmas fejlődése, alakulása”
Kmetty János
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90 Kmetty János (1889-1975)
n

Városliget, 1912 körül
City Park, around 1912
60x47 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Hátoldalon | Reverse: műcsarnoki raglap, autográf felirat:
Blaski János tulajdona
Kikiáltási ár: 14 000 000 Ft / 44 586 EUR
Becsérték: 16 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 50 955 - 89 171 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nemes Lampérth József (1891–1924) életmű-kiállítása a
Kieselbach Galériában, 2016
– Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista,
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2008
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979, 8. kép
– Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista.
Szerk.: Pirint Andrea, Herman Ottó Múzeum,
Miskolc, 2008, 36. oldal
IRODALOM | bibliography
- Kmetty János: Önmagamról. In: Műbarát, 1922/5., 115.
- Kmetty János: Festő voltam és vagyok. Budapest, 1976.
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979.
- Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista.
Szerk.: Pirint Andrea, Herman Ottó Múzeum,
Miskolc, 2008.

Kioszkok a Városligetben, 1916, Urai Dezső felvétele
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Kmetty János: Fák (Városligeti táj), 1911 körül, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

Szellemi csomag
Kmetty János városligeti kioszkot ábrázoló festménye a
magyar klasszikus avantgárd egyik kiemelkedő jelentőségű
alkotása. A párhuzamosan ívelt vonalakkal „satírozott”
foltok érzékeny vizuális kollázsként épülnek egymásra,
hűen követve a cézanne-i képszerkesztés szabályait.
A pénzzel soha nem törődő Kmetty – kései visszaemlékezése szerint – 1911-ben csak a kubizmust hozta haza
útravalóként Párizsból: „Volt a zsebemben 6 krajcár, a
kezemben kis csomag, rajtam nagy gallér, nagy kalap.
A szakáll, a haj párizsi még. Koldusöltözet, kölcsön gallér
és kalap, de a szellemi csomagom, amit Párizsból
magamban és magammal hoztam, egy életre való volt, ma
sem fogyott ki. Új természetszemléletet jelentett ez, új
ábrázolási formát és módszert: a kubizmust. Túl az
atmoszféra alkalmazásán, a síkon teret ábrázolni, színt és
formát, észszerűen.”
Cézanne bűvöletében
A most vizsgált képen a szálkázott, expresszív vonalakból
épített, geometrikus formákként felfogott látvány fő
ihletője nem a kubizmus, hanem inkább Cézanne volt.
Kmetty visszaemlékezéseiből pontosan tudjuk, hogy

Kmetty János: Parkrészlet, 1910-es évek,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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miként zarándokolt el a Pellerin-gyűjtemény – akkor már
klasszikusnak számító – fantasztikus Cézanne anyagához:
„Gyalog mentem ki Neullybe, a párizsi villanegyeden túl
fekvő külső városkába. A gyűjtemény felemelő volt, a Nagy
fürdőzőkkel és a többi remekkel. A komornyik látta, hogy
festő vagyok, marasztalt, és én sokáig néztem, néztem,
meghatva a művek sokaságától (...) Persze, azt a
meghatottságot, ami eluralkodott rajtam, szavak nem világíthatják meg. Még ma is ott vagyok néha a villa
lépcsőházában, a hallszerű teremben, a szobákban a képek
között.” A most vizsgált festmény tisztán őrzi a cézanne-i
képesztétika hatását, csak színeinek sötét harmóniáiban
érhető tetten Kmetty saját koloritja.
Városliget-ciklus
A Párizsból hazatért Kmetty Budapesten ismét eljárt az
Epreskertbe esti alakrajz órákra, ahol olyan ifjú tehetségek
gyűltek össze – Ferenczy Károly értő keze alatt –, mint Uitz
Béla vagy Nemes Lampérth József. A fiatalokat már nem a
nagybányás iskola érdekelte, hanem a geometrikus
szerkezetesség, a cézanne-i képépítés megértése.
Rendszeresen eljártak festeni a Városliget fái közé,
különösen Kmetty, aki a közeli Hernád utcában lakott, így
1911 és 1913 között egy teljes sorozatot szentelt a

közpark fáinak és épületeinek. A most vizsgált festménynek párdarabja a pécsi Janus Pannonius Múzeumban
őrzött, alkonyi sötétben megörökített, hasonlóan
felépített, bár a liget másik szögletét ábrázoló Parkrészlet
(1910-es évek). A Városligeti-ciklus hűvösen letisztult
koloritjára és cézanne-i képépítési módjára nagyon illik a
korszak egyik legjelentősebb kritikusának, Rabinovszky
Máriusznak a jellemzése: „Kmetty műveiből valami alpesi,
híglevegőjű, idegnyugtató csend árad. Csengő, hangtalan
csend; kedves, mély nyugalom.”
Szerencsés kolléga
A tábla hátoldalán – egy nehezen kivehető vázlat mellett
– Blaski János neve és címe olvasható. Blaski muráliákat
készítő festő volt, aki az öreg Kmettyhez hasonlóan
szintén a Képzőművészeti Főiskolán tanított a 60-as
években. Nem tudjuk, hogy Kmettytől mikor került a
fiatalabb kollégához a festmény (feltehetőleg ajándékként), de Blaski – a katalógus adatai szerint – részt vett
Kmetty 1977-es Műcsarnokbeli emlékkiállításának
rendezésében, Ury Ibolya 1979-es monográfiájában pedig
már az ő tulajdonaként szerepel a mű. A festményt azóta
is a Kmetty-életmű korai korszakának egyik remekműveként tartja számon a szakma.

Aba-Novák Vilmos: Park, 1921, Galeria Umenia, Nové Zámky, Érsekújvár
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91 Basilides Barna (1903-1967)

92 Jámbor Lajos (1884-1954)

Lány téli tájban (Tél)
Girl in Winter Lanscape (Winter)

Napsütéses kertben (Nyár)
In Sunlit Garden (Summer)

61x51,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basilides Barna 1961

100x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jámbor L.

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 082 EUR
Becsérték: 450 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 433 - 2 229 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 229 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 459 - 6 369 EUR

n
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93 Scheiber Hugó (1873-1950)

94 Scheiber Hugó (1873-1950)

Férfi piros csíkos sállal
Male with Red Neckerchief

Szobában, 1930-as évek
In the Room, 1930s

60x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H

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

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 465 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 185 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 459 EUR
Becsérték: 1 700 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 414 - 8 280 EUR

n
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95 Korda Vince (1897-1979)

96 Ziffer Sándor (1880-1962)

Önarckép
Self- Portrait

Műteremben (Önarckép festőállvány előtt), 1920-as évek
In the Studio (Self-Portrait with Easel), 1920s

81x60,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

71x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Borgidának
Ziffer Sándor

n

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 639 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 5 732 EUR

n

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 369 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 12 739 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Borghida István gyűjteményében
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97 Fényes Adolf (1867-1945)

98 Fényes Adolf (1867-1945)

Tavaszi séta
Spring Walk

Dombos táj
Hilly Landscape

47x59,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes A

51,5x65 cm
Olaj, karton | Oil on cardboards
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes A.

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 993 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 911 - 2 866 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 6 369 EUR

n
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99 Kubányi Lajos (1855-1912)

100 Böhm Pál (1839-1905)

Ménes, 1911
Stud-Farm, 1911

Esti fények
Evening Lights

73,5x114 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kubányi Lajos 1911

23,3x38 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fest Böhm Pál

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 828 EUR
Becsérték: 420 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 304 – 1 708 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 105 – 4 347 EUR

n
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101 Edvi Illés Aladár (1870-1958)
n

Alföldi táj híddal
Great Hungarian Plain with Bridge
18x33,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: E Illés A
Kikiáltási ár: 80 000 Ft / 254 EUR
Becsérték: 140 000 - 220 000 Ft
Estimated price: 446 - 701 EUR

102 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Domboldalon heverészők
Resting on Hillside
26,5x42 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 821 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 5 096 - 7 006 EUR
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103 Mednyánszky László (1852-1919)

104 Deák-Ébner Lajos (1850-1934)

Lövészárokban (Fedezékben)
In the Trench (Bont-Hole)

Délutáni pihenő (Képeskönyv)
Resting in the Afternoon

23x34 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

40x32 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ébner L.

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 548 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 5 732 EUR

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 433 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

n
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105 Paál László (1846-1879)
n

Francia táj napsütötte felhőkkel, 1871 körül
French Landscape with Bright Clouds, around 1871
50x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: L de Paál
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 50 955 EUR
Becsérték: 22 000 000 - 30 000 000 Ft
Estimated price: 70 064 - 95 541 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- 2012. áprilisában az Etude Gasser Audhuy, Strasbourg
műkereskedőház aukcióján, 14. tétel; korábban Donáth
Sándor műkereskedő gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2012. áprilisában az Etude Gasser Audhuy, Strasbourg
Műkereskedőház aukcióján (14. tétel)
IRODALOM | bibliography
- Lázár Béla: Paál László élete és művészete. FranklinTársulat Nyomda, Budapest, 1929.
- Lázár Béla: Paál László újabban felbukkant festményeiről.
In.: Magyar Művészet, 1937, 238–245.
- Bényi László: Paál László. Budapest,1977.
- Bényi László: Paál László. Budapest, 1983.
- Bakó Zsuzsanna: Paál László. Kossuth Kiadó – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2006.

Munkácsy Mihály: Paál László portréja,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Paál László: Tájkép, 1874 körül, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

194

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

195

Munkácsy Mihály: Tájkép folyóval, 1880 körül, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

Hangulat benyomások

Szétszóródott életmű

Fontainebleau előtt

A Párizs melletti Barbizonban – szabad ég alatt – dolgozó
festőket a művészettörténet az impresszionizmus
előfutáraiként tartja számon. Kevés Paál László-tájképen
lehet ezt jobban megérteni, mint a most vizsgált tavaszi
látképen. Paál a rá jellemző borús, sötétre hangolt, drámai
fontainebleau-i erdő helyett ez alkalommal egy különleges
fényhatást örökített meg: amikor a délutáni árnyak már
sötétre festik az erdei lombokat, de a rét szélén elterülő
tisztás még a napsütésben fürdik, a világos égen pedig
cirmos fellegek kergetik egymást. Éles, hűvös és tiszta a
levegő – érzéki franciás ecsetkezeléssel előadva. Ideillik,
ahogy Lázár Béla művészettörténész jellemezte ihletetten
a festő karakterét: „Csupa érzékenység, csupa líra ez az
ember. Ami őt a természetben kora ifjúságától kezdve
érdekli, maga a táj, amelyet hangulata megelevenít,
képzelete élővé varázsol. Mint ember is a finom
részletezés, a szubtilis érzések, a gyöngéd hangulatok
elemzője volt.”

Érdekes, hogy miközben Paál László az egyik legismertebb
és kedveltebb magyar festő, életművének feldolgozottsága
igen hiányos. Az utolsó róla készült monográfia, Lázár Béla
Paál László élete és művészete című munkája 1929-ben
jelent meg, de annak is közel negyven éve, hogy Bényi
László összefoglaló tanulmánya és oeuvre-katalógusa
napvilágot látott, azóta pedig csak egy népszerűsító
kismonográfia született Bakó Zsuzsanna tollából. Ennek
oka elsősorban az, hogy Paál képei még életében, de
különösen a halálát követő években szétszóródtak, kisebb
nyugat-európai és feltehetően amerikai gyűjteményekbe
kerültek. Ez magyarázza, hogy Bényi kibővített katalógusában is mindössze 164 tétel szerepel, ami Paál szenvedélyes,
gyors ecsetvonásokkal felvitt technikájának az ismeretében nagyon alacsony szám. (A hagyatéki leltár Bényinél
közölt, azonosítatlan műveinek jegyzékében számos olyan
címet találhatunk, amely akár ezt a képet is jelölheti, de
reprodukciók, méretek és képleírás hiányában egyik tétellel
sem azonosíthatjuk egyértelműen.)

A barbizoni iskola tagjaként számon tartott Paál
festményeinek ismertsége és népszerűsége itthon az
1902-es kiállítás után ívelt fel, és különös hangsúlyt
kapott a két világháború közötti időszakban. Ekkoriban
több, korábban ismeretlen Paál-kép is felbukkant, így
többek között azok a kisméretű tájképek, amelyekről Lázár
Béla tudósít egy 1937-es cikkében. Elképzelhető, hogy az
itt említett képek tulajdonosa, Donáth István rokona
lehetett Donáth Sándor műkereskedőnek, akitől a most
vizsgált festmény is származik. Az bizonyos, hogy ez a
tájkép a maga szélesre tárt horizontjával, inkább békés,
mint drámai hangulatával Paál korábbi képeinek sorába
tartozik. Feltehetően 1871–1872 körül készült, talán még
a barbizoni első nyarat megelőzően, de már az ottani
intim tájfestészet ismeretében. Paál 1869-ben Münchenben számos barbizoni tájképpel találkozhatott, ezek hatása
egyértelműen megmutatkozik a hollandiai Beilenben,
illetve Düsseldorf környékén készült munkáin. A laza
ecsetkezelés, az erdő sávja előtti mezőn felszikrázó fény,
de különösen a nézőhöz legközelebb elhelyezkedő rét
koloritja és minden rajzi elemet nélkülöző foltszerű
kezelése a beileni korszakhoz köti a képet.

Paál László: Borús idő, 1871, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Munkácsy Mihály: Kukoricás, 1874, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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106 Egry József (1883-1951)

107 Pór Bertalan (1880-1964)

Zivatar után, 1912
After Rain, 1912

Gomolygó felhők, 1906
Clouds, 1906

42x58 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József 1912

34x44 cm
Olaj, karton | Oil on cardboards
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pór N. Saal 1906

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 433 EUR
Becsérték: 500 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 552 - 1 863 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 105 - 4 658 EUR

n
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108 Berkes Antal (1874-1938)

109 Monostori Moller Pál (1894-1978)

Pesti belváros az Erzsébet híddal, 1916
Pest Downtown with the Elizabeth Bridge, 1916

Paris Quarter Latin
Paris Quarter Latin

75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes A 1916

100x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Monostori Moller Pál

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 389 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 185 - 5 096 EUR

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 464 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 822 EUR

n
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110 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Városi parkban, 1920-as évek eleje
In the City Park, early 1920s
66,5x53 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 732 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 14 650 EUR

Scheiber Hugo: Építkezés, 1921 körül, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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111 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Reverie (Orfeusz)
Reverie (Orfeus)
27x34,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Járitz
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 083 - 1 529 EUR

112 Ősi László (1947-)
n

Aranyutókor, 2019
Golden Posterity, 2019
70x100 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ősi 2019
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 464 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 911 - 3 822 EUR

204

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

205

113 Batthyány Gyula (1887-1959)
II. Szulejmán, törökök, Magyarország
Sulejman II, Turkish People, Hungary
n

84x58,3 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 11 146 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 739 - 22 293 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Bécsi magángyűjteményből
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula. Képek egy eltűnt világból.
2015. március 17. - 2015. április 16., Kieselbach Galéria
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Budapest:
Kieselbach Galéria, 2015. 207. o.

A nagy múltú arisztokrata család leszármazottja, a festő Batthyány Gyula a 30-as, 40-es években a
történelem ódon lapjai közé menekült a világpolitika keserű realitása elől. „A tegnapból igyekszem kiolvasni a
jövőt és megérteni a vajúdó jelent” – mondta. Sokszereplős történelmi lapokat rajzolt tele, feldolgozva a
világtörténelem fontos fejezeteit, a Római Birodalomtól Amerika felfedezéséig. A széles idősíkkal dolgozó
tablók megmozgatták a festő enciklopédikus tudását és elképesztő vizuális emlékezetét. A most vizsgált kép a
Magyarország felé terjeszkedő Oszmán Birodalom históriás könyveiből jeleníti meg a legfontosabb
fejezeteket. Középen I. Szulejmán szultán látható, a nagy hódító, aki Európa felé tolta ki az török birodalom
határait. A fején csúcsosodó ötvösművészeti koronacsoda nem Batthyány leleménye, egy korabeli velencei
metszeten is szerepel. Szulejmán vette be hosszas ostrommal Nándorfehérvárt, ő győzte le II. Lajos seregét
Mohácsnál, a hódoltság részévé tette Magyarországot, de végül épp itt, Szigetvár alatt hunyt el 1566-ban.
(Sírja fölött zarándokhelyet emeltek a törökök, amelyet az elmúlt évek ásatásai tártak fel.) A várat védő Zrínyi
Miklós hadvezér is szerepel a kép bal oldalán, a Székely Bertalan festményéből ismerős kardot emelő pózban.
Szulejmán koronás feje körül egymásnak ütközik a keresztes had és az oszmán sereg, felette a Bizáncot
elfoglaló szultán elődje, mellette a Nándorfehérvárt megvédő Hunyadi János. A festmény alsó sávjában a
konstantinápolyi miliőt megidéző hárem látható.
Szulejmán velencei metszeten

Szulejmán szultán Szigetvár mellett, a turbéki szőlőhegyen álló síremlékének
tudományos rekonstrukciója
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Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása, 1879-1885, Déri Múzeum, Debrecen
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Gábor Marianne 1917-ben látta meg a napvilágot az irodalomtörténész és műfordító Gábor Ignác lányaként. Pályája a harmincas évek
végén indult, útját kezdetben Berény Róbert és Szőnyi István
egyengették. A negyvenes évek elején a zebegényi művésztelepen
alkotott, majd a Nemzeti Szalon, a Tamás Galéria és a Művész
Galéria adtak otthont önálló tárlatainak. A festőnő tanulmányutakat
tett Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Angliában,
Hollandiában, Olaszországban és a Szovjetunióban. 1957-ben
− nyolc éves kényszerű hallgatás után, amikor is műveit a kor
hivatalos kultúrpolitikája „polgárinak” minősítette − alkotásait a
Csók Galériában állították ki Kassák Lajos rendezésében. Az ezután
következő hazai és nemzetközi (római, velencei, párizsi, berlini,
brüsszeli stb.) siker elsöprő volt: festményéhez 1966-ban az olasz
költőfejedelem, Diego Valeri írt verset, két önarcképét is gyűjteményébe kérte a firenzei Uffizi, és 1977-ben − pályájának betetőzéseként − 1046 alkotását bemutató retrospektív kiállítás nyílt a Magyar
Nemzeti Galériában. Műveinek erejét kritikusai közvetlenségükben
és a festői eszközök redukált, ugyanakkor mesteri használatában
látták.

114 Gábor Marianne (1917-2014)

115 Nagy Oszkár (1883-1965)

Egy tál leves
A Bowl of Soup

Modell a művész nagybányai műtermében, 1935
Model in the Artist’s Studio in Nagybánya, 1935

75x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gábor Marianne
Hátoldalon | Reverse: Az Országos Magyar Szépművészeti
Múzeum kiállítási törzskönyvi lapja, ill., a Magyar Művészetért
kiállítás 1940-es törzskönyvi lapja

99x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár 935
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Pihenő
modell Nagy Oszkár 935

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 274 - 2 229 EUR

n

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 777 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 732 - 8 917 EUR

A kép hátoldalán szereplő kiállítási cimke

208

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

209

116 Istókovits Kálmán (1898-1990)

117 Színes Elemér (1886-?)

Odaliszkek, 1939
Odalisques, 1939

Ferenciek tere (a valamikori Kigyó tér), 1910-es évek
Square of the Franciscans (The earlier Kígyó Square), 1910s

100x150 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Istókovits 1939

110x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 866 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 5 732 EUR

Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 12 102 EUR
Becsérték: 4 800 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 15 287 - 19 108 EUR

n
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118 Kern Hermann (1839-1912)

119 Csók István (1865-1961)

A műgyűjtő
The Collector

Lány mezei csokorral, 1920-as évek
Girl with Wild Flower Bouquet, 1920s

48x30,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kern H

62x50,5 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I Bp

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 459 - 6 369 EUR

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 707 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 185 – 4 777 EUR

n
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120 Remsey Jenő (1885-1980)

121 Schönberger Armand (1885-1974)

A vörös ruhás lány, 1957
The Red Dressed Girl, 1957

Szerelmes regény, 1930-as évek
Romantic Novel, 1930s

100x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Remsey 957 Páris

60x44 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Schönberger

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 891 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 274 - 2 229 EUR

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 911 - 2 866 EUR

n
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122 Vörös Géza (1897-1957)
n

A nyitott ablak (A művész otthona), 1939
The Open Window (The Artist’s Home)
100,5x72,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vörös Géza 39
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 095 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 12 738 EUR

Vörös Géza életművében a cézanne-i határozottságot és matisse-i tisztaságot mutató táj- és városképek mellett mindig is jelen voltak a szűkebb környezetéből merített
festői témák, a sógornőjéről és szeretett feleségéről, Annáról készített bensőséges, ugyanakkor szecessziós gazdagsággal megfestett tarka enteriőrök. Anna jellegzetes
profilja a művész számos képén felbukkan, így a kultikus Feleségem és én című alkotásán is, mely 1929-ben egy új, fauve-osan klasszicizáló festői korszak eljövetelét
jelezte Vörös szentendrei műtermének intim csendjében.
A stilizáló dekorativitást, mellyel felesége arcképeit, egészalakos portréit festette, a nagybányai plein air hagyomány, illetve a szolnoki iskola antiromanticizmusa
szelídítette. Vörös festményei életének éles perspektívájú kivágatai, ahol Anna éppen olvas, csodálja férje művészetét vagy csak vasárnapi jövés-menését végzi.
Az asszony szépségét szinte mindig kiegészítik otthonuk állandó szereplői, a virágok, melyeket Vörös gyakran megfestett önmagukban is. Anna különösen szerethette
őket, hiszen Vörösnek alig van festménye, melyről ne más és más váza köszönne vissza az orientalizáló elefántformájútól a talpas vagy körbetétes art deco változaton
át a népies színezett kancsóig.

Vörös Géza: Feleségem és én, 1929, Magyar Nemzeti Galeria,
Budapest
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123 Bukta Imre (1952-)
n

Vadászat, 2015
Hunting, 2015
100x130 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bukta 15
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 707 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 1 900 000 Ft
Estimated price: 4 140 - 6 051 EUR
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124 Földes Imre (1881-1948)
n

Vasárnap délután
Sunday Afternoon
63x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Földes
Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 465 EUR
Becsérték: 220 000 - 320 000 Ft
Estimated price: 700 - 1 019 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

125 Mednyánszky László (1852-1919)
n

A beckói vár falai között
Among the Walls of Castle Beckó
27x36,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 458 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 962 - 12 739 EUR
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126 Deák-Ébner Lajos (1850-1934)

127 Molnár C. Pál (1894-1981)

Halászó fiú
Angler Boy

Itáliai táj
Italian Landscape

19x23 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ébner L

100x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasd
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 637 - 955 EUR

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 337 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 4 459 EUR

n
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128 Kassák Lajos (1887-1967)
n

Térkonstrukció, 1920-as évek eleje
Space Construction, early 1920s
26,5x19 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: LK
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 885 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 28 662 - 47 771 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Ifjabb Stanford Z. Rothschild gyűjteményéből
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Pierre-Louis Flouquet, Lajos Kassák, Jos Léonard. The
Architecture of Images during the Interwar Period,
Mu.ZEE, Ostend, 2018
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Flouquet. Kassák. Léonard. The Architecture of Images
during the Interwar Period. Szerk.: Adriaan Gonnissen,
Mu.ZEE, Ostend, 2018, 191. oldal
- Kassák Lajos 1887-1967. A Magyar Nemzeti Galéria és a
Petőfi Irodalmi Múzeum Emlékkiállítása.
Szerk.: Gyergely Mariann, György Péter, Pataki Gábor.
Budapest, 1987. XII. tábla, Térkonstrukció címen
IRODALOM | bibliography
- Passuth Krisztina: Magyar művészek az európai
avantgarde-ban. A kubizmustól a konstruktivizmusig.
1919–1925. Corvina, Budapest, 1974.
- Kassák Lajos. Magyar Nemzeti Galéria – Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest, 1987.

Kassák Lajos: Térkonstrukció, 1923, MUMOK, Museum Moderner
Kunst Stifung Ludwig, Becs
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A „Rothschild Kassák”
A vizsgált mű, a „Rothschild Kassák” a magyar
származású, zürichi műkereskedő, Schlégl István
közvetítésével került Londonba a 80-as évek közepén,
utána pedig az amerikai Rothschildok gyűjteményébe.
Schlégl az orosz és a kelet-európai klasszikus avantgárd
nyugati felfedezésének az idején, a 60-as, 70-es
években sokat foglalkozott magyar alkotókkal svájci
galériájában (akárcsak kollégája, László Károly), köztük
is a magyar modernizmus „spiritus rectorával”, Kassák
Lajossal. Így jutott el végül a kép a baltimore-i
illetőségű, ifjabb Stanford Z. Rothschildhoz. 1875-ben a
bajorországi Rothschild família – nem azonos a 19.
századi európai bankszektor legbefolyásosabb és
leggazdagabb családjával, a frankfurti Rothschildokkal!
– két tagja, Solomon és Moses átköltözött Németországból Baltimore-ba. Európai névrokonaikhoz
hasonlóan ők is óriás cégbirodalmat teremtettek a

Ifjabb Stanford Z. Rothschild, a Sun Life Insurance
Company of America örököse

pénzügyi világban. A közel száz évig a család kezében
lévő biztosítótársaságuk, a Sun Life Insurance Company
of America az egyik legnagyobbnak számított az
Egyesült Államokban, megalapozva a család vagyonát.
A pénzügyi céget Eli Broad vásárolta meg 1971-ben, aki
a jelenkor legnagyobb amerikai kortárs műgyűjtője. A
nemrég elhunyt Stanford Z. Rothschild nemcsak a
pénzügyek területén, de a művészetben is otthonosan
mozgott – erről tanúskodik a kiváló kvalitásérzékkel
összeválogatott műgyűjteménye.
Stanford Z. Rothschild életének négy termékeny
évtizede alatt halmozta fel a káprázatos műgyűjteményt. A kollekció egyik része a legnagyobb impresszionista mesterek remekművei közül került ki, többek
között egy normandiai szikla és egy velencei kanális
Claude Monet-tól, illetve a Pont-Neuf felülnézeti
látképe Camille Pissarrótól. A gyűjtemény másik fele a
klasszikus avantgárdból válogatott: kubista festmények
Pablo Picassótól és Georges Braque-tól, valamint a
madártávlatból ábrázolt Eiffel torony lenyűgöző képe
Robert Delaunay-tól. A kollekció fontos szeletét
jelentették a papír alapú művek. Itt kapott helyet
Kassák Lajos konstruktivista gouache képe, Kandinszkij
hasonló karakterű absztrakt kompozíciója és Paul Klee
bauhausos szellemiségű kollázsa mellett. Kassák
pontosan látta versében: „halhatatlanságát” ezeknek a
korai, 20-as években, Bécsben készített képarchitektúráknak köszönheti majd.

Kassák Lajos: Képarchitektúra, 1923, Neues Museum. Staatliches Museum für Kunst und Design,
Nürnberg
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Claude Monet: A Rio de la Salute, 1908,
egykor Stanford Z. Rothschild gyűjteményében

Robert Delaunay: Eiffel Torony, 1928,
egykor Stanford Z. Rothschild gyűjteményében

Szenzáció: korai Kassák
Ritkán látott műkereskedelmi szenzáció, hogy egy valóban a 20-as évek elején festett
Kassák Lajos-képarchitektúra kerül árverésre Magyarországon. Ez az a tétel, amely
bármelyik nagy nyugati modern múzeumot is lázba hozza, hiszen évtizedekig egyedül a
Kassák nevet tartották számon a nyugati intézményekben a magyar művészet történetéből.
Fennmaradt 1964-es leveléből tudjuk, hogy Victor Vasarely figyelmeztette, sőt, tanácsolta
Kassáknak, hogy amikor Denise René felveti számára, hogy „alkossa újra” korai, elveszett
alkotásait fotók alapján, akkor ne ellenkezzen, hiszen így tett Arp, Braque vagy Miró is. Az
igényeket kielégítendő Kassák ugyanúgy újraihletődött saját ifjúságának geometrikus
absztrakciójától, ahogy Bortnyik Sándor. A remake-ek pedig gyűjteményekbe és múzeumokba kerültek, sok esetben már nem kései replika, hanem 20-as évekbeli műként datálva.
A magyar közgyűjtemények tele vannak visszadátumozott Kassákokkal, miközben a
megkérdőjelezhetetlen korai képarchitektúrák nagy nemzetközi múzeumokban vannak a
bécsi MUMOK-tól a New York-i MoMA-ig. Ezeknek a párja a most vizsgált alkotás, a
„Rothschild Kassák”.
Bildarchitektur
Kassák Lajos pontosan jósolta meg kései, Festményeim előtt című versében, hogy „a
távolság vonzása röpített / egy szín / egy forma / egy vonal felé / melyek az én /
halhatatlanságomat / rejtik magukban”. A vers az 1963-as Vagyonom és fegyvertáram
című kötetben jelent meg, amikor már tudni lehetett, hogy a nyugati művészeti élet és a
műkereskedelem felfedezte magának a klasszikus avantgárd geometrikus művészeit,
beleértve az orosz konstruktivizmust és a magyar MA-körének alkotásait. 1960-ban már
Denise René rendezett kiállítást Kassák festményeiből Párizsban, ünnepelve az 1920-as
évek képarchitektúráit, ma pedig a nemzetközi műkereskedelem legfelső köreiben
mozognak korabeli alkotásai, akárcsak a most hazatért „Rothschild Kassák”.
Kassák Lajos forrongó történelmi pillanatban lépett a magyar művészet színpadára.
Angyalföldi inasfiúból küzdötte fel magát az magyar avantgárd vezető pozíciójába az első

Camille Pissarro: A ködös Le Pont-Neuf, 1902,
egykor Stanford Z. Rothschild gyűjteményében
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világháború idején, mint a korszakos jelentőségű MA főszerkesztője. A folyóirat körül
verbuválódott művészi kör a Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, és ott adta ki
újra az újszerű tipográfiájú MA-t, hogy – mint azt egy 1963-as interjújában mondta – a
modernség ezen a lapon keresztül szivárogjon be Magyarországra. 1921-től Kassák egyre
nagyobb teret szentelt a lap hasábjain a forradalmi konstruktivista orosz művészeknek,
első, tökéletesen absztrakt saját kompozíciója is ekkor jelent meg, akárcsak Moholy-Nagy
gépkonstrukció-jellegű alkotása. A következő évben, 1922 körül született meg Bortnyik és
Kassák keze alatt párhuzamosan a „képarchitektúra” műfaja Bécsben, összegyúrva sokféle
esztétikai hatást: a dadaista kollázst, a képversek modern tipográfiáját, a szovjet-orosz
konstruktivizmust és a futurizmus gépkultuszát. Ahogy Passuth Krisztina megfogalmazta
nagy jelentőségű, Magyar művészek az európai avantgarde-ban című monográfiájában:
„Bortnyik és Kassák, valamint Moholy-Nagy hozzávetőleg egyidőben alakítja ki az
úgynevezett »képarchitektúra« (Bildarchitektur) műfaját, ami a Malevics, El Liszickij és
Doesburg fémjelezte geometrikus absztrakció irányzatába tartozik. De legközelebb El
Liszickij teoretikus elképzeléseihez áll. Az igény, hogy modellt alkossanak – egy épület és
azon túlmenően egy társadalom modelljét, – elsődlegesen tőle származik.” A „Rothschild
Kassák” kompozícióján is ez látható: geometrikus formák lebegnek a dimenzióktól elemelt
térben. Az alsó barna lap mintha fadeszka lenne, de a ráépített, egymást átszelő trapezoid
formák már az elképzelt, utópisztikus társadalom építészeti-mechanikus formában
megragadott vízióját lebegtetik. Nem precíz jövőképet vetítenek a néző elé, hiszen a
képarchitektúra esztétikája Kassákék számára olyan paradox-jellegű volt, mint egy zen
(vagy éppen futurista) bölcsesség. Ő maga írta a MA 1922/8. számában, hogy:
„A képarchitektúra nem akar semmit.
A képarchitektúra mindent akar.
A képarchitektúra kiszabadult a »művészet« karjaiból és átlépett a Dadán
A képarchitektúra azt hiszi magáról, hogy ő egy új világ kezdete.
A képarchitektúra igazából nem is a szobában akar elhelyezkedni,
A képarchitektúra maga a szoba akar lenni, maga a ház akar lenni, sőt a te
legszemélyesebb életed akar lenni.”

Claude Monet: A Petit Ailly csúcsa, 1897,
egykor Stanford Z. Rothschild gyűjteményében
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129 Henczné Deák Adrienne (1890-1956)

130 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

Margarétás csendélet
Daisy Still Life

Mezei csokor
Wild Flower Bouquet

90x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Henczné Deák Adrienne

65x51 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bertalan

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 700 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 401 EUR

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 573 EUR
Becsérték: 300 000 - 460 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 465 EUR

n
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131 scheiber hugó (1873-1950)
n

Kertvendéglő (Fények), 1925 körül
Open-Air Restaurant (Lights), around 1925
66x100 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 34 000 000 Ft / 108 280 EUR
Becsérték: 50 000 000 - 75 000 000 Ft
Estimated price: 159 235 - 238 853 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- dr. Kunvári Bella, majd a pécsi Janus Pannonius Múzeum
tulajdonában, majd csere útján magángyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Magyar aktivizmus. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1973.
- Scheiber. Festészet a jazz ritmusában. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2014.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Magyar aktivizmus. Kiállítási katalógus. Szerk.: Szabó Júlia.
Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1973. 158.
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 416.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 416.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2007. 416.
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Budapest, 2014. 115.
- Molnos Péter: Hugó Scheiber. Painting in the Rhythm of
Jazz. Budapest, 2014. 115.
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Budapest, 2015. 41.

Molnos Péter: Scheiber - Festészet
a jazz ritmusában,
Kieselbach Galéria, Budapest, 2004
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A Der Sturm című folyóirat két címlapja Scheiber rajzaival, 1925

A nemzetközi avantgárd centrumában
Bár a hazai művészettörténet-írás sokáig alig vett róla
tudomást, mégis tény, hogy a modern magyar festők közül
a húszas években Scheiber Hugó érte el a legnagyobb
külföldi sikereket. Éveken át rendszeres kiállítója volt a
világ egyik leghíresebb galériájának, kedvence az egyik
legnagyobb hatású német műkereskedőnek, képei szinte
havonta jelentek meg a német művészeti folyóiratokban.
Scheiber berlini karrierje azzal kezdődött, hogy a
nemzetközi avantgárd „pápája”, a lap és könyvkiadót
fenntartó, valamint a berlini Der Sturm galériát vezető
Herwarth Walden 1923 végén Budapestre látogatott és
személyesen is megismerkedett későbbi kedvencével.
A világszerte ünnepelt galériás-sztár magyarországi utazása közel kilenc évtizeden át feledésbe merült, pedig a
korabeli sajtó részletesen beszámolt az eseményről. Az Est
1923. november 11-i száma tudósított arról, hogy
„Herwart Walden berlini esztétikus megérkezett”
Budapestre. A lapok olvasói arról is értesülhettek, hogy az
illusztris vendég a következő napokban több előadást

tartott a Zeneakadémián az expresszionista irodalomról,
zenéről és festészetről. Talán a sors különös véletlene,
talán tudatos időzítés következménye volt, hogy Scheiber
éppen 1923 decemberében mutatott be műveiből egy
jelentős válogatást Budapest egyik frissen alakult
kiállítóhelyén, az Alkotás Művészházban. A képek
feltehetően nagy hatást gyakoroltak a német vendégre:
egy 1932-es interjúban Scheiber kerek-perec azt állította,
hogy „amikor Herwarth Walden, a híres német expresszionista vezér Pesten járt, kivitt magával és én a Sturmnál
dolgoztam nyolc évig.”
A húszas években rendezett berlini kiállítások sora
Scheiber pályafutásában és nemzetközi megítélésében
hatalmas jelentőséggel bírt, de talán még fontosabb volt a
Waldennel kialakított személyes kontaktus, amely egyben
az egész világgal, a kortárs modern festészettel is élő,
inspiráló kapcsolatot jelentett. A német galerista Scheiber
iránti megbecsülését jelzi a gyűjteményébe választott öt
mű, valamint az a sokatmondó tény, hogy 1928-ig a
magyar festő minden évben megjelenési lehetőséget
kapott a Der Sturm galériájában és az azonos nevű

A Der Sturm című folyóirat címlapja és egyik belső oldala Sheiber műveivel, 1927
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folyóirat hasábjain. 1924-ben Moholy-Nagy Lászlóval,
1926 februárjában Arnold Toppal közösen, 1927 elején
egyéni tárlaton, a következő esztendőben pedig Kurt
Schwitters-szel együtt mutatta be képeit a német
közönségnek. Természetesen a galéria kiemelt eseményein
rendszeresen megjelent, sőt az évente több alkalommal
megrendezett Sturm-bálok közül akadt olyan, amelynek
festői dekorációját és plakátját is ő készítette el.
Walden nagyra értékelte Scheiber portréfestői képességeit
is, amit fényesen bizonyít, hogy mind ő, mind pedig
felesége, Nell Walden több alkalommal modellt állt a
magyar festőnek. Egészalakos, reprezentatív portréja
sajnos csupán a berlini Bilder Courier és a Budapesten
kiadott Műsoros Revű oldalairól ismert. Még ezeken
keresztül, a minden bizonnyal rendkívül élénk színek
hiányában is kitűnik a lendületes ívekből és geometrikus
alapformákból felépített, egyes vonásaiban a korai Chagall
képi világát idéző kompozíció remek kvalitása, a találóan
megragadott karakter hitelessége, mellyel Scheiber nem
vall szégyent mindazon nagyságok között, akik a
nemzetközi avantgárd berkeiből egykor megörökítették
Walden jellegzetes vonásait.

Scheiber Hugó Kompozíció című műve a Der Sturm
1929 decemberi számából

Fényözön a Sturm-korszakból
A jelenet, amely Scheiber most bemutatott, konstruktív
szellemű kompozícióján kibontakozik, a húszas-harmincas
évek modern festészetének egyik legjellemzőbb
témaköréhez kötődik: a lemenő nap élesen metszett
fénykévéje egy kertvendéglőben mulató társaságot,
asztaloknál ülő és egymással táncoló emberek nyüzsgő
kavalkádját világítja meg. A képmező jobb oldalán, egy
táncoló pár mögött mértani téglatestekként sorakoznak a
kobaltkék különböző árnyalataival modellált, terítővel letakart asztalok, egymással párhuzamos, lépcsőzetesen
emelkedő tömbjeiket feloldja a horizontra bukó napkorong
fénye. Balra két asztal, mögöttük – a kék házak által
határolt udvaron – táncoló párok tűnnek fel, narancs, zöld,
barna és rózsaszín foltjaik, mint a kaleidoszkóp színes
üvegdarabkái képzeletindító összképpé rendeződnek. Az
ellenfényben, sziluettszerűen bontakoznak ki Scheiber
összetéveszthetetlenül hajló fatörzsei, a jobb felső
sarokban egy felüljáró vasszerkezete tűnik fel: jellegzetes
formája a modern kor szimbólumaként az egész jelenetet
nagyvárosi környezetbe helyezi.
A Kertvendéglő Scheiber expresszionista-futurista
korszakának egyik főműve, azt az időszakot reprezentálja,
mikor a berlini Sturm kiállítása után alkotója a nemzetközi
hírnév kapujában állva életművének legjelentősebb
darabjait alkotta meg. A szabadon hagyott felületek és a
szerkezeti vonalak bátor megmutatása révén nem csupán
a kompozíció könnyed, „lélegző” karaktere erősödik, de a
néző a mű létrejöttének műhelytitkaiba is bepillantást
nyer: képzeletünk révén szinte tanúi lehetünk a
kompozíció akkurátus szerkesztésének, annak, ahogy a
virtuóz kéz munkája révén, a kréta és a híg olajfestékbe
mártott ecset könnyű siklása közben a mű kibontakozik.
Molnos Péter

Kurt Schwitters és Scheiber Hugó közös kiállításának
meghívója, Der Sturm, Berlin, 1928

Scheiber Hugó: Herwarth Walden portréja, 1925
(lappang)
Kieselbach galéria
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132 Adolf van der Venne (1828-1911)
n

Vágtató ménes (Vihar a Hortobágyon), 1858
Racing Horses (Storm on the Great Plain), 1858
84x127 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: A. van der Venne 858
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 643 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 15 924 EUR
IRODALOM | bibliography
- Szolnoki művésztelep 1902-2002. Szerk.: Kertész Róbert, V. Szász József, Zsolnay László.
Szolnok, 2011.
- Végvári Lajos: Szolnoki művészet 1852-1952. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 1952
- Lyka Károly: Nemzeti romantika. Budapest, Singer és Wolfner, é.n.
- A szolnoki festőiskola / Die szolnoker Malerschule. Magyar Nemzeti Galéria, Damjanich
Múzeum, Historisches Museum (Bécs), Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum (Graz),
Österreichische Galerie (Bécs) közös kiállításának katalógusa, 1975-1976.

„KÖZEL-KELETI” ORIENTALIZMUS

A ZAGYVA-PARTI TABÁN

Ahogy az angol és francia bankárok, úgy az osztrák
polgárok körében is dívott a 19. század folyamán az ún.
„magyar hóbort”. A módosabbak komoly összegeket
áldoztak magyar rekvizitumokra, pitykés-sujtásos
öltönyöket rendeltek a pesti és bécsi szabóknál, a nők
erdélyi nemesasszonyok toalettjeiben tündököltek, és a
túlfűszerezett ételeket a puszta pásztoraitól eredeztették.
A provinciális ritkaságok hajlamosak voltak a magyar
embert csak csikósként vagy betyárként láttatni – bizonyára ez is gerjesztője volt annak, hogy az összeurópai
műtárgypiacon annyira kelendőek voltak a magyaros
témát feldolgozó metszetek és olajfestmények. Otto von
Bismarck visszaemlékezései például érzékletesen
világítanak rá egy magas rangú katonatiszt lelkes
egzotikumkeresésére, aki a keleti utazás túlfűtöttségével
mesélt egy Kecskemétről Szolnokra tartó üzleti útjáról.
Hasonlóképpen érezhettek ekkoriban a Szolnokon
munkálkodó osztrák festők is, akiket egészen hatalmába
kerített a pusztai síkság varázsa, ez a vad, félbarbár világ,
ahol az utakon tényleges veszélyt jelentettek a betyárok,
és fegyveres felszereltség nélkül útnak sem szabadott
indulni. A cigányok és betyárok olyanok voltak ennek a
földnek, akárcsak Szicíliának a briganték. Komfortos bécsi
életükhöz képest rendkívüli volt a pusztai állattartás, a
vágtató ménesek dinamikája, a marhacsordák és
birkanyájak látványa, a színes népviselet, a vándorló
cigánytáborok, a szilaj csárdás, de még az ekhós szekér is.

A vidékre való kivonulás első magyarországi példája
Szolnok, ez a lassan polgárosodó vásáros „parasztfalu” lett,
mely egyesítette mindezeket az egzotikumokat. Sikerét a
„közeli távol” elhelyezkedésének is köszönhette, hiszen a
Zagyva és a Tisza találkozásánál élénk volt a tiszai
gőzhajó-forgalom, és az 1847-ben átadott vasútvonal
végállomásként kötötte össze Szolnokot Pesttel, közvetve
a nyugattal. Szolnok hatalmas vásárain mezőgazdasági és
iparcikkek kerültek eladásra; kelet- és nyugat-alföldi,
felvidéki és erdélyi portékák cseréltek gazdát a tarka
piacokon. Ott volt ugyanakkor a város párás, sejtelmes
atmoszférája is, a pusztai romantika már említett, vonzó
nyersessége, mely remek alapot nyújtott annak a kisszámú
németajkú alkotóközösségnek, mely megelőlegezte a
későbbi szolnoki művésztelep létrejöttét.
Az első osztrák pionír, August von Pettenkofen és társai,
Gualbert Raffalt, Otto von Thoren, Tina Blau és Carl Müller
az 1850-es évek első felében érkeztek Szolnokra, és hamar
túlléptek a bécsi akadémizmus szűkös keretein. Magyarországon úttörőként merültek el a légköri jelenségek
figyelmes tanulmányozásában, a síkság felett monumentálissá dagadó mennybolt felhőjátékában. Minden
romantikus attitűd ellenére megvolt bennük a látás
képessége, képeiken a lovak patkódobogása felveri a port
− színeik vaskosabbá, nehezebbé váltak. A tikkasztó alföldi
nyarak fényessége és fülledtsége köszön vissza az
alkotásokról, a látvány és érzéstartalom egysége, a
végtelen távolságok kitáguló horizontja uralja őket, mely

Madarász Viktor: Vihar a pusztán (Alföldi zivatar),
1860-70-es évek, magántulajdonban
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„minden mélabúja ellenére megoldja a lélek bilincseit és a
szemlélőben a szabadság érzését kelti” − írta Végvári Lajos
Petőfi Sándor pátoszában.
ÉRZÉSSEL TELÍTETT REALISTA FESTÉSZET
Pettenkofen a magyar szabadságharcról, a szolnoki
csatáról készített rézkarcai és az első pár év műtermése a
fiatal Adolf van der Venne kedvét is meghozta a
magyarországi „expedícióhoz”. A holland származású
Venne a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, és az
1850-es évek elején rendszeresen részt vett a bécsi
Kunstverein kiállításain. 1855-ben látogatott először
Szolnokra, és még ebben az évben kiállította friss munkáit
a Pesti Műegyletben. Vennének annyira megtetszett a
magyar táj délibábos miliője, hogy 1858-ban Pestre
költözött, és innen barangolta be az országot − nagy
kedvence volt még a Bánság, ahol két évig dolgozott.
1855-től kezdve rendszeresen kiállított a Pesti Műegyletben és a Képzőművészeti Társulat tárlatain, költözésekor
műtermet létesített és festőiskolát alapított az egykori
Hal-téren, a régi Erzsébet híd lábánál. Lyka Károly leírása
szerint közkedvelt volt a pesti festők körében, akinek nem
csak olajfestményei, de nyomatai is ismertek: zsánerképeit
1859-ben a Képes Ujság, 1862-63-ban az Ország Tükre
közölte.
A most kalapács alá kerülő, viszonylag korai, 1858-as
Vágtató ménes felmutatja a festő állatanatómiában való
jártasságát, Lotz Károlyhoz hasonló vonzódását a
lovakhoz. A szilaj paripák körvonalai elmosódni látszanak a
felvert por homályában, a mén hátsó soraiban haladók
már a közelgő vihar elsőként lecsapó villámai elől
menekülnek. Az egyöntetű, iskolás megvilágítás merevsége
felbomlik, mintha a fény még épphogy kitüremkedne a
borús fellegek közül és csak lopva világítaná meg a
hazafelé igyekvő menetet. Venne mesélőkedve az előtér
goda-szerű madarában és jobbra a héttérben felsejlő
gémeskútban, szalmakazlakban mutatkozik meg.

Lotz Károly: Ménes a zivatarban, 1862, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
Kieselbach galéria
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133 Basilides Barna (1903-1967)
n

Csónakban, 1961
On the Boat, 1961
61x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basilides Barna 1961
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 082 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 2 389 EUR
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134 Pjotr c. Stojanov - Piotr Stojanov - Pjotr Stajanow (aktív évek
szentpéterváron: 1887-1894)
n

Esküvői lovasszán
Wedding Horse Sleigh
99x143 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Stojanov
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 388 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 185 - 5 096 EUR
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135 Nemes Lampérth József (1891-1924)
n

Tabáni utca (Horgony utca), 1922
Tabán Street Scene (Horgony Street), 1922
51x71,5 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Nemes Lampérth József
1922 VII. 25.
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 57 325 EUR
Becsérték: 26 000 000 - 38 000 000 Ft
Estimated price: 82 803 - 121 019 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Schuster Gyula, majd Kelédi Lajos, utána
Lukácsy Sándor tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Bizományi Áruház Vállalat 30. képaukciója,
Budapest, 1973. május
- Nemes Lampérth József (1891–1924) életmű-kiállítása a
Kieselbach Galériában, 2016
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnár Zsuzsa: Nemes Lampérth József. Budapest, 1967,
46. kép
- Bizományi Áruház Vállalat 30. képaukciója. Budapest,
1973. május, 215. kép
- Szabó Júlia: Aktivista festők művei az aukción. In.:
Műgyűjtő, 1973/3., 42. o.
- Mezei Ottó: Nemes Lampérth József. Corvina, Budapest,
1984, 32. kép
- Szabó Júlia: Tanulmány és kompozíció Nemes Lampérth
József festészetében. In.: A Miskolci Hermann Ottó
Múzeum Közleményei 25., Miskolc, 1987–1988, 12. o.
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás, Kieselbach Galéria, Budapest, 2004, 97. kép
- Bajkay Éva: Nemes Lampérth József. Kossuth – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2015, 58. kép
- Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth József.
Gondolat, Budapest, 2017, 68. kép
IRODALOM | bibliography
- Bajkay Éva: Nemes Lampérth József. Kossuth – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2015.
- Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth József.
Gondolat, Budapest, 2017.
- Lukácsy Sándor: Nemes Lampérth József.
In.: Új írás, 1985/1.
- Mezei Ottó: Nemes Lampérth József. Corvina,
Budapest, 1984.

244

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

245

Az elhivatottság tüze

A legutolsó festmény

A festők nem olyanok, mint a rocksztárok, hogy harmincévesen kész életművet hagyhatnak
maguk mögött. A képzőművészeknek csak egy szűk elitköre tudott harminchárom év alatt
maradandót alkotni, például a német romantikus Philipp Otto Runge, az olasz futurista
Umberto Boccioni vagy éppen a magyar Nemes Lampérth József. Nemes Lampérth háborút
megjárt fiatalemberként roppant össze az alatt a súlyos lelki nyomás alatt, amely a neki
adatott bő egy évtized alatt kivételes erejű, sűrűségű és koncentráltságú remekművek
sokaságát teremtette meg. Ezek közül is kiemelkednek a festői monumentalitás igényével
készített kései tusképei, amelyek a hazai avantgárd első nemzedékének kulcsművei.
Megszállottként dolgozott rajtuk, ahogy Bokros-Birman Dezső beszámolt róla berlini
feljegyzéseiben: „Albérleti szobája gyengén volt fűtve, vagy fűtetlen volt, ez volt a
gyakoribb eset. Mániákus hittel festette a fekete-fehér város és tájképeit a fehér
kartonokra. Az elhivatottság tüze éget a szemében, és ha ilyenkor szóltam hozzá, vagy
figyelmeztettem az evésre – mint dühös kutya morgott rám.”

Nemes Lampérth tusfestményeit állította ki a berlini Fritz Gurlitt galériájában 1920-ban,
Moholy-Nagy László alkotásai mellett. Itt találkozott azzal a svéd gyűjtővel, akinek hívására
ellátogatott Svédországba, ahol súlyos idegösszeomlást kapott. („Nemes Lampérth József
barátom elborult lélekkel jött haza Stockholmból” – írta róla az aggódó Moholy-Nagy.)
Az angyalföldi idegklinikán kezelték míg újra alkotni tudott. Helyzete átmenetileg
rendeződött, albérletet kapott a Batthyány utcában, Szőnyi István pedig megosztotta vele
műtermét. Ismét tusfestményeket készített, újragondolva a korábbi, Horgony utcai részlet
című olajfestményének kompozícióját. A most vizsgált alkotás ennek a műtárgycsoportnak
az utolsó darabja, az életmű legutolsó ismert alkotása. 1922 augusztusában már nem
tudott dolgozni, mániákus skizofréniával kezelték a lipótmezei klinikán, egyre romló
elmeállapotához másfél évvel később egy végzetesnek bizonyuló tüdőbetegség járult.

Horgony utcai formák

A művészt mindvégig aggódó, kivételes tehetségét elismerő művészkollégák és múzeumi
barátok vették körbe. Utolsó képe nagy valószínűség szerint közvetlenül az alkotótól került
– ajándékként vagy vásárlás révén – a tábla hátán olvasható címkéken is megörökített első
ismert tulajdonosához, Dr. Schuster Gyulához. Dr. Schuster – Szelle Kálmán építész
visszaemlékezése szerint – az utolsó években egyike volt Nemes Lampérth barátainak,
Szőnyi, Pátzay és Hoffman Edit mellett. A kép 1967-ben, Molnár Zsuzsa monográfiájának
születésekor még az ő tulajdonában volt, majd 1973-ban a BÁV aukciója után került új
tulajdonosához, a budapesti Kelédi-kollekcióba. Az 1980-as évek folyamán jutott a neves
irodalmár, Lukácsy Sándor gyűjteményébe, hogy a rendszerváltást követően ismét
tulajdonost váltson. A kép a Nemes Lampérth-életmű jól ismert, munkásságát lezáró
darabja, a magyar korai avantgárd egyik kivételes remeke.

A most vizsgált képen a röviddel később elbontott romantikus budai városrész, a Tabán
egyik kis utcája látható, hosszúra nyúló árnyaival, a naplemente aranyló fényében. Nemes
Lampérth jól ismerte a Tabánt, hiszen rendszeresen megfordult ott öccsénél, Károlynál, aki
a Döbrentei térről induló, ma már nem létező Horgony utcában lakott. 1917-ben – miután
sérülése miatt hadnagyként leszerelt – ideiglenesen hozzá költözött be. Itt születtek meg
sajátosan robusztus, hihetetlen vizuális erőket mozgósító tájképei („mélyebb és tömörebb
forma- és színharmóniák felé gravitálok” – írta levelében ekkoriban): a Gellérthegy lejtőjén
(1917, Magyar Nemzeti Galéria) és a Horgony utcai részlet (1917, Magyar Nemzeti Galéria).
Ezután kísérletezte ki kései főműveinek, a tusfestményeknek különleges stílusvilágát.
Ezeken a monumentális műveken a kontrasztos tusvonalak lüktető, expresszív energiamezőt teremtenek (a diófapáccal alapozott lapokon), amelyet a cézanne-i rendben álló, fekete
épülettömbök és a rajzos szélű vetett árnyékok ellenpontoznak.

A Nemes Lampérth által is megfestett Horgony utcai ház a Tabánban, 1910,
(archív fotó: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór Cége)
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Barátok és tisztelők

Nemes Lampérth József: Horgony utcai részlet, 1917, Magyar Nemzeti Galéria
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136 brodszky sándor (1819-1901)

137 Telepy Károly (1828-1906)

Balaton, háttérben a Tihanyi apátsággal
Lake Balaton with the Benedictine Abbey Tihany in the Background

Balatoni táj (Tihany)
Lake Balaton Landscape (Tihany)

28x45 cm
Olaj, papír, karton | Oil on paper and cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

34,5x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 3 185 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 590 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 763 – 12 422 EUR

n
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138 Korniss Dezső (1908-1984)

139 Korniss Dezső (1908-1984)

Katona, 1944
Soldier, 1944

Piros lény, 1947 körül
Red Being , c. 1947

19,5x12,5 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korniss D. 944

15,7x14,1 cm
Zománcfesték, farost | Enamel on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 229 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 4 459 EUR

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 140 EUR
Becsérték: 1 700 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 414 - 7 643 EUR

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Csak tiszta forrásból. Hagyomány és absztrakció Korniss Dezső
művészetében. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2018. 281. o.
Katona címen
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- korábban Kiss Ferenc gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Csak tiszta forrásból. Hagyomány és absztrakció Korniss Dezső művészetében.
Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2018. 286. o. Piros lény címen
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140 Ország Lili (1926-1978)
n

Király és királynő I-II-III., 1978
King and Queen I-II-III., 1978
3X 60x35 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 070 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 31 847 - 50 955 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- egykor a Vasilescu-gyűjteményben
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Árny a kövön. Ország Lili művészete. Budapest: Magyar
Nemzeti Galéria, 2016. 389. old. Király és királynő címen
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Ország Lili a 70-es évek közepére sajátos, egyedi
alkotásaival szegélyezett labirintusának utolsó kanyarulataihoz érkezett. Látnoki ereje, az isteni vonatkozások és
mágikus, rejtett tartalmak között egyaránt otthonosan
eligazodó lénye révén már jó ideje felülről látta és láttatta
a labirintusokat. Mitikus falak szövevényei rajzolódtak ki
előtte évezredek sorsfordulóival, ám utolsó festői
periódusában, ahogy a titkok egyre intenzívebben tárultak
fel neki, már tökéletesen rálátott saját labirintusára, saját
sorsára is. Innentől érezni képein, hogy pontosan tudta,
hogy az út hamarosan bevégeztetik. A korai figurális
szürrealista korszak elmúltával enyhülő személyes dráma
most más előjelekkel ugyan, de újra visszaköltözött képi
világába. Abban az időben egy szorongó lány festette ki
magából életfélelmét, ez esetben pedig egy középkorú
festőnő tárja elénk halálfélelmét. Titokzatos terek,
mélységek, fordulók nyílnak meg utolsó labirintusos
művein, gyakran súlyos sziklaként várakozó figurákkal, ülő,
vagy fekvő szoborszerű alakokkal, őrt álló végső lépéseket
kísérő kőangyalokkal, melyeknek időtlen tömbje előtt
vonul át a halandó. (Kőangyal, 1976, Ülő és távozó figura,
1977, A kastély őrzője, 1977, A titok háza, 1977, Barna
várakozó figura, 1978) A sötét árnyakkal, szegletekkel
tarkított labirintus ezeken a műveken legtöbbször mintha
egy utolsó nagy csarnokká szélesedne, melyet egy furcsa,
nem e világi fény jár be. Az őr, vagy őrök mellett ebben a
derengésben tárul fel a drámai utolsó kapu.
Ennek az életművet lezáró labirintus-korszaknak a
legutolsó alkotásain az elmúlás feketéjét egyre gyakrabban
tördeli szét az évezredes jelek sorokba tömörülő
mintázata. Az utókornak fennmaradó, a letűnt múltat
megőrző ősi jelek példájába kapaszkodva, mintha maga
Ország Lili is a fizikai elmúlás elől menekülve vágyna arra,
hogy munkássága jelet hagyjon és így váljon maga is idő
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múlásával dacoló ikonná. (Fekete kép ősi jellel I. II. III.,
(1978) ) Ennek a szándéknak a legszebb és legpozitívabb
kicsengésű példája a Király és a királynő (1978) című
festménye, mely bár az egyik legutolsó képe, mikor is
teljesen tisztán szembenéz földi létének végeztével, mégis
szellemi, művészi nagyságának tudatában, e művében
egyúttal túl is lép azon. Ország Lili itt a labirintust elzáró
végső, óriási falhoz érkezik és nem az út végétől való
félelmét mutatja be, hanem bejárt útjának gazdagságát.
A látnoki képességére büszke, a misztériumokat megértő,
az ősi múltat megélő, az elfeledett írásokat megfejtő, a
jövőt megsejtő festőnő magabiztos megmutatkozása ez,
hogy íme, ez vagyok én. A labirintusomat bejártam,
műveimen keresztül feltártam a múltat, jelent és jövőt
egyaránt tartalmazó titkokat. Ennek megfelelően e
festményét már nem a fekete árnyak uralják, hanem egy
aranyló derengés, egy isteni fény, mely sárgás árnyalattal
vonja be a hatalmas kőfalat. Misztikus labirintusokból
megformázott szoborszerű ülő alakok, titokzatos
várakozók trónolnak a fal két szélén. A király és a királynő.
Ismerősei ők Ország Lilinek az általa megálmodott múltból.
Lehetnek ők akár az egyistenhitre áttérő Ehnaton fáraó és
felesége a szépséges Nofertiti, hiszen ugyanígy ülnek
egymással szemben kőbe vésve a fennmaradt ábrázolásokon. Felettük a napkorong, ami az általuk középpontba
helyezett Aton kultuszát szimbolizálhatná. Nosztalgiája ez
egy olyan kornak, amikor az élet minden részét még
áthatotta a hit. A fallal szinte egybeolvadó málló alakjuk
mementója lehet a régi vallást visszaállító következő
uralkodók bosszújának, mikor új fővárosukat lerombolták,
nevüket a feliratokról levésték, szobraik arcát összetörték,
ledöntött templomaik köveit sajátjaikba beépítették.
Mindennek a felidézése tökéletesen egybevághatna Ország
Lili hitek, civilizációk pusztulásán bánkódó, régi és új
keveredésén merengő természetével.

Ország Lili képein azonban a jelek, a betűk sohasem létező
konkrét formák, hanem csak sejtetnek valami tartalmat,
így művészetében a korok, kultúrák átjárhatóak,
felcserélhetőek és emiatt e festményt látva akár azt is
érezhetjük, hogy az Izraeli Királyságban vagyunk, s annak
is az aranykorában. A labirintus végi hatalmas aranyló fal,
immár Jeruzsálem első templomának a fala, és előtte a
trónon ül annak építtetője Salamon király. Vele szemben a
királynő Sába királynője, aki az uralkodó híres bölcsességét
megcsodálni látogatóba érkezett. Mögöttük a falon kövek,
a tudás kövei, hiszen Salamon nem csak várost, országot
épített, hanem legfőképpen civilizációt, erkölcsi normákkal
és hittel. A kőfalon leporladt jelek, elhalványodott
kalligrafikus labirintusok nyomai, lapok, intelmek,
útmutatások, tanítások, az alattvalók tudatába plántált
társadalmi együttélés sarokkövei. Így mintha minden
súlyával ezt a falat nyomná a Salamonnak tulajdonított
Példabeszédek könyve (Mislé), az isteni bölcsesség, tanítás,
mely biztosítja a világ erkölcsi rendjét, vagy A prédikátor
könyve (Kohelet), mely segít megtalálni az emberi lét
értelmét. Jól tudja Ország Lili, hogy ez a fajta tudás vezeti
az embert történelme útkanyarulataiban a mitikus
labirintusokon át a nyomtatott áramkörök útvesztőiig.
Ennek a festménynek az a különlegessége, hogy ezt a több
ezeréves ívet idézi meg ugyanúgy, mint a 60-as évek
végének, 70-es évek elejének remekművei, csak itt a
mondandó tovább mélyül a labirintusképek személyes
drámájával. Az út végi utolsó teremben már mindegy is,
hogy ki a király, és ki a királynő. Ők a várakozók, ezredévek
szemtanúi, és Ország Lili ezeket az ezredéveket járta be
festményei által dokumentálva, bár csak 52 földi éve volt
rá. Ennek a hosszú útnak az élményeivel gazdagodva jelöli
meg a végzet kis kapuját a képen, amely most nem
gyászosan fekete, mint máskor, hanem aranyló barna,
hiszen ez esetben sejti, hogy az igazi isteni titok ott várja
majd a fal túloldalán.
Kolozsváry Marianna
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141 Ámos Imre (1907-1944)
n

Zsidó ünnepek, 1940
(Ámos Imre 14 eredeti linómetszete, 147. számú példány)
Jewish Feasts, 1940 (14 original linocuts by Imre Ámos)
35 x 28 cm
Linómetszet, papír | Linocut on paper
Jelezve laponként | Signed on each sheet
A címlapon dedikáció: Naményi Ernő Úrnak a szép és értékes
bevezetésért. Őszinte tisztelettel Ámos Imre Bpest 1940 IV 12
A 14 lap együttes kikiáltási ára: 700 000 Ft / 2 173 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 4 459 EUR
A kiadott sorozat összes nyomata

I. Tefillin
II. Kiddus
III. Habdala
IV. Újhold
V. A Sófár
VI. Taslich
VII. Kapporo
VIII. Bűnvallomás (Az engesztelés napja)
IX. Sátorosünnep
X. Chanukka
XI. Purim
XII. Széderest
XIII. A Tóraadás ünnepe
XIV. Áb hó 9. napja
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142 Hajnal János (1913-2010)

143 Kohán György (1910-1966)

Ketten, 1962
Two of us, 1962

Kislány galambbal, 1930-as évek
Little Girl with Dove

69x103 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hajnal 1962 Roma

110x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kohán

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 726 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 866 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 459 - 6 369 EUR

n
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144 Kmetty János (1889-1975)
n

Nyári mező, 1920-as évek
Summer Field, 1920s
15x23 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 510 EUR
Becsérték: 220 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 700 - 1 274 EUR

„Az UNICEF Magyarország Bajnok Programja tavaly 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 kreatívak, szorgalmasak, sikeresek és
őszintén hisznek a társadalmi felelősségvállalás jelentőségében. Bajnokaink az
UNICEF teljes tevékenysége és értékei mellé állnak, így a helyi programjainkon túl
a világ legelesettebb gyermekeit is támogatják, akik távoli kontinenseken,
háborús konfliktusok között, éhínségtől sújtva kényszerülnek nélkülözésre.
Köszönjük nagylelkű segítségét!”
Kieselbach Anita

„Születtem, gondolom, nem nagy örömre. Apám beteg, szűkös anyagiakkal.
Anyámnak így velem együtt öt gyereke lett, négy fia és egy lánya. Apámat nem
ismertem, féléves voltam, mikor meghalt. Postai levélkézbesítő volt. A ház, amely
anyai örökség volt, eladósodott, dobra került, és mi elköltöztünk. Vannak
kisgyermekkori emlékeim, amik érzelmileg ma is velem vannak. A nagy udvar, az
eperfa, az ámbitus, ahol esőben is csapatosan játszhattunk. Anyámat imádtam,
de mégis elcsavarogtam pendelyben a hatodik utcába is. Emlékszem, egyszer
Anyám nagy beteg volt, eszméletlen, én az ágya mellett sírtam, zokogtam sokat,
és ő jobban lett. Visszasírtam. (…) Festői felszerelésem volt már, sokat jártam a
mezőkre, dombokra tájat festeni. A természet élménye feledtette szívfájdalmaimat, amellett szerelmes voltam, és ideálképem eltűnt. Szerelmem elköltözött,
szeretteim meghaltak, engem várt a festészet. (…) Festő voltam és vagyok, annak
minden követelménye szerint. Élményeim a pályám rögös útjain elsősorban a
festő élményei.”
Kmetty János
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145 Rafael Győző Viktor (1900-1981)

146 Martinszky János (1909-1949)

Mesehajó
Tale Boat

Kompozíció, 1940-es évek második fele
Composition, the second half of the 1940s

69x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

35,5x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 828 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 1 863 EUR

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 146 EUR
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 401 - 1 911 EUR

n
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147 Vajda Lajos (1908-1941)
n

Kikötő, 1929
Port, 1929
16x18 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: Vajda Lajos (1908-1941):
Víz kikötővel, p. szén, 1929/8, 16,5x20,4 cm j.n.
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 764 EUR
Becsérték: 360 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 146 - 1 592 EUR
A mű Mándy Stefánia Vajda Lajos (Corvina, 1983) monográfiájában 1929/8
szám alatt szerepel
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Vajda Lajos kiállítása, Erdész Galéria, 2004.május 2-24.

148 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Beckói vár
Castle of Beckó
27x37 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegző
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 777 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 962 - 12 739 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A magyar festészet rejtőzködő csodái - Válogatás
magyar magángyűjteményekből. 2004. okt. 16. - nov. 13.
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149 Ifj. Markó Károly (1822-1891)
n

Itáliai táj (Firenze mellett), 1882
Italian Landscape (Near to Florence), 1882
87x151 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: C Markó 1882
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 070 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 44 586 - 63 694 EUR
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150 Id. Markó Károly (1793-1860)
n

Hágár és Izmael, 1820-as évek eleje
Hagar and Ishmael, early 1820s
6x9,5 cm
Olaj, elefántcsont | Oil on ivory
Jelezve balra lent | Signed lower left: C Markó
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 700 000 – 900 000 Ft
Estimated price: 2 173 – 2 795 EUR
Árverezve | auctioned
- Gróf Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézete (volt Ernst Múzeum):
V. Nagy művészeti aukció. Budapest, 1941. tételszám: 395
IRODALOM | bibliography
- Pogány Ö. Gáborné: Id. Markó Károly művei In: Művészettörténeti tanulmányok. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ
Évkönyve 1954-55. Szerk.: Dávid, Katalin, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1957, 422. [katalogizálva az évszám mélküli képek
csoportjában]

Mi az a miniatűr?
A miniatűr egy sajátos festészeti műfaj, amely a reneszánsz idején terjedt el. Általában
olyan pergamenre, fémlapra, elefántcsontra, olykor kártyalapra festett képeket sorolunk a
műfaj körébe, melyeknek mérete nem haladja meg a 20 centimétert, vagyis amik
lényegében elférnek egy tenyérben. A kicsi kép azonban még önmagában nem miniatűr! A
műfaj másik lényeges feltétele, hogy a képen ábrázolt jelenet erős kicsinyítésben jelenjen
meg. Az emberi figura minimum 1/6-os léptékben, s ennek megfelelő kicsinyítésben a többi
motívum is. Egy miniatűr portré így kb. 5-10 cm-nél nem lehet nagyobb, s természetesen
az már egyedi művészi bravúr kérdése, hogy ki-ki mennyi mindent tud egy apró felületen
megfesteni. A miniatűr képeket olykor nemesfém foglalatba helyezték, dobozok, szelencék
díszítésére használták őket, a miniatűr portrék pedig többnyire szerelmi amulettként is
szolgáltak. A műfaj utolsó nagy korszaka a biedermeier stílusához köthető. A fényképezés
elterjedésével a miniatűr divatja is szép lassan elenyészett.
Markó Károly és a kis képek
Idősebb Markó Károly (1793-1860) 1822 és 1832 között kisebb-nagyobb megszakításokkal
Bécsben élt. Életének legnehezebb periódusa volt ez az időszak, gyorsan gyarapodó
családjának sokszor még a mindennapi kenyeret sem tudta előteremteni. Markó
gondterhes bécsi éveinek rekonstruálása a mai kutatónak is a legtöbb nehézséget okozza.
„Markó Bécsben festett műveinek nagy részét elnyelte a korabeli műkereskedelem, »szűkös
kenyérre váltva szívódott fel«, kevés műve hollétéről van tudomásunk” – írta Bodnár Éva, a
művész monográfusa. Az 1822 és 1832 közötti évek Markó számára egyrészt a művészi
kibontakozás és elismertség, másrészt viszont a reménytelen szegénység évei voltak.
Levelekből, s más írott forrásokból tudjuk, hogy Markó a bécsi éveiben a legkülönfélébb
festői feladatokat is ellátta, számos miniatűrt készített, s így az akkoriban olyan divatos
szelencefedők kifestése sem volt idegen tőle. Ezek a dobozkák alig néhány centiméteres kis
tárgyak voltak, a fedelük megfestése különösen finom és türelmes munkát igényelt.
Szerencsésen fennmaradt például az a 10 cm-es, ovális szelence fedél, amely egykor a
miniatűrgyűjtő bécsi Emil Pollak gyűjteményében volt, s amit 2011-ben a Magyar Nemzeti
Galéria nagy Markó-kiállításán láthatott először a hazai közönség. Különös jelentősége van
tehát minden ilyen parányi képnek, hiszen ezek a Markó-életmű legkevésbé ismert
periódusának nagyon csekély számban fennmaradt darabjai.
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A mű pontos mérete: 60x95 mm (A reprodukció nem méretarányos)
A bibliai téma
A sok nyelven beszélő, a bibliában és az antik mitológiában is jártas Markó Károly különös
témaválasztásaira olykor nagyon nehéz magyarázatot találni. Sokszor megfestette például
Szent Péter elhívatását, de számos, egyébként mások által ritkán ábrázolt jelenetet is
feldolgozott képein. Hágár és Izmael történetét az európai festészetben sokan feldolgozták,
valószínű azonban, hogy a miniatűr speciális műfajában Markó kompozíciója egyedülálló
lehet.
A történetet az Ószövetség, azon belül a Teremtés Könyve beszéli el. Hágár Ábrahám feleségének, Sárának volt a szolgálólánya. Miután Sára nem tudott gyermeket szülni Ábrahámnak, az asszony megkérte Hágárt, hogy szüljön ő gyermeket a férjének. Így jött világra
Izmael. A fiú születése után azonban Sára mégis megfogant, megszülte Izsákot, s ekkor már
ragaszkodott hozzá, hogy Ábrahám üldözze el Hágárt és gyermekét, Izmaelt. Hágár és

Izmael a sivatagban bolyongtak, s mikor elfogyott a víz a tömlőjükből, Hágár egy bokor alá
fektette a fiút, s magára hagyta. „Nem tudom nézni a gyermek haldoklását” – mondta, de
az úr angyala meghallotta a gyermek sírását, s így szólt Hágárhoz: „Kelj föl, vedd a
gyermeket és tartsd erősen a kezedben, mivel nagy néppé teszem.” Azzal forrást fakasztott,
s Hágár a friss vízzel sietett vissza gyermekéhez.
Markó az 1820-as évek elején pontosan érezte, mit is jelent a kitaszítottság, vagy éppen az
a gyötrelmes érzés, mikor a szülő nem tud táplálékot adni gyermekének. Pesten és Bécsben
eleinte kiváló patrónusokra akadt, az 1820-as évek közepétől azonban támogatói hirtelen
elfordultak tőle. Ennek egyik oka tán éppen az lehetett, hogy Markó éveken át házasságon
kívüli kapcsolatban élt gyermekei anyjával, s ez a polgári erkölcsök értelmében elfogadhatatlan viszonynak számított. Első fia 1822-ben Pesten, második fia 1824-ben Bécsben
született, ám az asszonyt csupán 1826-ban vette feleségül. A nélkülözések mélypontján
már enni adni sem tudott családjának, s ez is közrejátszhatott abban, hogy az 1820-as évek

közepén elhagyta Bécset, s Kismartonba költözött. Jó okunk van tehát feltételezni, hogy a
Hágár és Izmael történetét megjelenítő képecskét minden bizonnyal a művész személyes
sorsa ihlette.
A kis művek nagysága
Jelenlegi ismereteink szerint a most árverésre kerülő kép Markó Károly legkisebb alkotása.
Nagy mű és fontos mű, mert egyedülálló helyet foglal el Markó Károly életművében.
Nemcsak egyike a kevés ismert Markó-miniatűröknek, hanem közülük is a legkisebb, s tán a
legszemélyesebb jelentésű alkotás is.
Bellák Gábor

Kieselbach galéria

269

151 Molnár József (1821-1899)
n

Pompeji ház udvarán
Court in Pompeii
53,5x40,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Molnár J.
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 516 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 22 293 - 31 847 EUR

Molnár József: Légyott, 1879, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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Borsos József: Lányok bál után, 1850, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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152 Czigány Dezső (1883-1938)
n

Csendélet, 1910-es évek közepe
Still Life, the middle of 1910s
69x54,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czigány
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 515 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 22 292 - 38 216 EUR

Czigány Dezső, 1920 körül
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Czigány Dezső: Műtermi csendélet, 1910 körül,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

„Minden tárgy egy színész” – utalt csendéleteinek
szereplőire 1951-ben Henri Matisse, majd így folytatta:
„Ahogy egy jó színész tíz különböző darabban is
megállhatja a helyét, úgy egy tárgy akár tíz különböző
képen is szerepet kaphat.” A modern festészet egyik
legnagyobb géniuszát, a Vadak vezető mesterét rendkívül
szoros kapcsolat fűzte kedvenc tárgyaihoz, amelyeket a
múltból és a világ legtávolabbi pontjairól gyűjtött maga
köré pazar műtermébe. Andalúziai zöld üvegváza, ezüst
csokoládés kanna, nyolcszögletű, festett asztalka, kagylót
mintázó grottó-szék, primitív afrikai szobrok és maszkok,
egzotikus formájú marokkói karosszék, keleti szőnyegek és
falikárpitok – nem egy közülük a teljes művészi pályán
végig kísérte a festőt és számos képén kapott fő- vagy
mellékszerepet.

A csodálat mellett jogosan öntötte el irigység azokat, akik
Magyarországról érkezve 2017-ben a londoni Royal
Academy of Art épületében megnézhették a Matisse in the
Studio című kiállítást. Hatvan festmény és rajz mellett
közel negyven tárgy is a közönség elé került, amelyek
egykor a festő műtermét díszítették és művei motívumaiként szolgáltak.
Tudnánk-e mi ilyen kiállítást rendezni? Egy-két kivételtől,
Rippl-Rónai József Róma-villájától, Kunffy Lajos
somogytúri kúriájától vagy Csók István gyűjteményének
egy-egy darabjától eltekintve a művészek otthonait, az
őket körülvevő, motívumokká nemesedő dísztárgyakat
éppen úgy szétszórta a történelem, mint életművüket.
Pedig Magyarországon is akadtak olyan festők, akiknek
kedvenc tárgyaik évtizedeken keresztül, hűséges
színészként játszották a rájuk rótt fő- és epizódszerepeket.

A modern magyar csendéletfestés legjelentősebb mestere,
Czigány Dezső szinte mániákus következetességgel kutatta
a műfaj törvényszerűségeit, miközben közel egy évtizeden
át ragaszkodott műtermének ihlető erejű tárgyaihoz. Mint
jó rendező állandó társulatának tagjait, úgy helyezte újabb
és újabb kompozíciókba tökéletesen kiismert motívumait.
Egy keleti-mintás, fedeles porcelánváza, gyümölcsöstálak,
puritán kialakítású vizes kancsó, magas peremű
kerámiatál, vaskos könyvek és három faszobor: egy barokk
szent, egy 19. századi népi Madonna-szobor és egy
nehezen meghatározható témájú, zömök, talán térdeplő
angyalt ábrázoló fafaragás. És persze citromok, narancsok
és almák, amelyek mintha a szent példakép, Cézanne
vásznairól gurultak volna át Czigány festményeire. A jól
ismert szereplők legtöbbször – így a most bemutatott
festményen is – a megszokott színpadon tűnnek fel: a
kétajtós, alacsony szekrény politúrozott fedőlapja és a
Százados úti műterem türkizzöld fala bevált kulisszaként
szolgálta a meg-megújuló előadásokat.
Rend, stabilitás, egyensúly és komolyság – ez jellemzi a
most bemutatott, közel egy évszázados lappangás után
külföldről hazakerült csendéletet is. A Magyar Nemzeti
Galériában őrzött közeli analógiájához hasonlóan a
főszerepet ezen a képen is a fedeles porcelánváza kapta,
amely gravitációs centrumként uralja a kompozíciót. A
sommásan, tömören fogalmazott kép szereplői szinte
geometrikus alapformákká redukálva, minden sallangtól
megfosztva öltenek testet. A festő akarata szerint
berendezett valóságdarab a köznapi világ kaotikus,
múlandó esetlegessége helyett az időtlen, stabil szerkezet
tiszta logikáját hirdeti. Valami olyan állandót, a létezés
esszenciális lényegét, amely a látszatvilág tünékeny burka
alatt feszül.

Czigány Dezső: Csendélet szoborral, almákkal
és virágokkal, 1910-es évek első fele, magántulajdon
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Czigány Dezső: Csendélet fedeles vázával, 1910-es évek
közepe, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest
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153 Feiks Jenő (1878-1939)

154 Ifj. Markó Károly (1822-1891)

Tengerpart, 1938
Coast, 1938

Itáliai táj háttérben tengerparti várossal
Italian Landscape with Seaside Town

43x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasr
Jelezve balra lent | Signed lower left: Feiks J 1938

14x35,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: C. Marko 1871

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 637 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 911 EUR

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 968 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 – 9 316 EUR
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155 Nagy István (1873-1937)

156 Kmetty János (1889-1975)

Magyar táj
Hungarian Landscape

Párizsi Szajna-part
Parisian Seine Bank

46,5x67 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy I

47x54 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty Paris

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 428 EUR
Becsérték: 550 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 751 - 3 184 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 459 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 9 554 EUR
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157 Boldizsár István (1897-1984)

158 Kádár Géza (1878-1952)

Tavasz
Spring

Nagybányai kert
Garden in Nagybánya

70,5x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár

64,5x49 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Géza

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 274 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 2 548 EUR

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 529 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 4 777 EUR
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159 Kádár Béla (1877-1956)
n

Fiatal lány art deco fülbevalóval
Young Girl with Art Deco Earrings
69x49 cm
Tempera, papír | Tempera on papers
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 10 191 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 15 924 - 25 478 EUR

Bedő Rudolf, Kádár Béla mecénása így ír Kádár Béla művészetéről: „A közlés lelkiismereti kérdés nála, oly értelemben, hogy ha ilyen élménysorozatokban van része, úgy
kötelessége, hogy mint ember ilyen örömöket adjon tovább és mint hivatásos festő ilyen képeket produkáljon. Annak a szépségnek, amelyet favorizál, egyik eleme a teljesség
és zártság, ezért tulajdonít láthatólag fontosságot a kompozíciónak és a konstruktív képalkotásnak. Biztos színérzékkel és nagy rajztudással állandóan kísérletezett és ez a
keresés széles síkon mozgott. Kiállításai a Sturmnál sok sikert hoztak neki, úgyszintén 1928 évi amerikai kiállításai is. Így jutott személyes kontaktusba Chagallal, Picassoval,
Kandinszkyvel és Kokoschkával. Művei több amerikai és német múzeum falait díszítik.”
/Bedő Rudolf: Kádár Béla emlékkiállítás katalógusa, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1971/
„[…] a profilba forduló arc hajlékony vonalaira a bravúrosan megrajzolt negroid fej sziluettfoltja válaszol. A primitív szobrászat ősi alakzatai az expresszionizmus és a korai
kubizmus primer kifejezésmódjában elementáris erővel nyilvánultak meg. A háború utáni vizuális gondolkodás a lokálok színpadairól ismert dzsesszzenészeken keresztül idézte
meg a távoli kultúrák misztikus világát, s az egzotikumok finom érzékeltetésével emelte át az európai tradíciók közegébe. […] Kádár Béla különleges szépségű fekete asszonyai
is ebből a miliőből születtek.”
/Gergely Mariann: Melankolikus utazás – Kádár Béla (1877-1956). Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002. 57 o./

Josephine Baker francia származású énekesnő, táncosnő, előadóművész

284

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

285

160 Kmetty János (1889-1975)
n

Önarckép csendélettel, 1920-as évek
Self-Portrait with Still Life, 1920s
82x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasr
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 14 013 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 15 924 - 22 293 EUR

„Kmetty János arra a kérdésre, hogy miért festett ennyi önarcképet élete során, lakonikusan így válaszolt: >> Az önarckép a mesterség ősi adottsága.
A modell mindig kéznél van <<”.
/Kopócsy Anna: Kmetty János. A magyar festészet mesterei. II. sorozat, Magyar Nemzeti Galéria. Budapest, Kossuth Kiadó, 2015. 6. oldal/
„Festő voltam és vagyok, annak minden követelménye szerint. Élményeim a pályám rögös útjain elsősorban a festő élményei. Túl az élet érzelmi és értelmi
eseményei, a festő ember hittel és csalódásokkal jobban telve, mint a polgár.”
/Kmetty János: Festő voltam és vagyok. Kmetty János írásai, Budapest: Covina Kiadó, 1976. 14. oldal/
„Sokat lehetne mondani Kmetty kompozíciójáról; ahogy az egyensúlyt mozdíthatatlanná tömöríti, a tarka, világos színeket tiszta akkordra (gyakran világos
lila mint alaphang köré) hangolja; a vonalakat szerkezetté ácsolja. Továbbá: ahogy képeit keretezi és ahogy rendezi. A lényeg mégis a szilárd csend, a
magányos, egyszerű, tiszta csend. Ez Kmetty sajátja. Ennek közelébe szó nem vihet bennünket, csak maga az élmény.”
/Rabinovszky Márius: Kmetty János kiállítása. Nyugat, 1929. 4. szám, Képzőművészeti figyelő/
„Kassák szavai az egész életműre illenek:>> Kmetty János analitikus festő. Nem összefogó: részletező. Képeiről a kubista iskola modora élesedik a szembe, de
éppen a kubisták belülről teljesedő formái nélkül <<”.
/Vadas József: Kmetty János művészete. Budapest, 1977. (15. évfolyam) 2. szám, február/

Kmetty János: Lilakalapos önarckép, 1929 körül,
Ferenczy Múzeum, Szentendre
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Kmetty János: Palettás önarckép, 1912,
Deák gyűjtemény, Városi Képtár, Székesfehérvár
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161 Nagy Károly (szerep 1903-1978 budapest)

162 Paizs Goebel Jenő (1896-1944)

Műértők (Modern képek között), 1970 körül
Connoisseurs (Between Modern Paintings), around 1970

Párizsi műtermi csendélet tükörrel, 1945
Parisian Studio Still Life with Mirror, 1945

38,5x51,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Nagy

60x45 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Paizs Goebel 945

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 510 EUR
Becsérték: 240 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 764 - 1 274 EUR

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 955 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 2 547 EUR
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163 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

India (Nők selyemben)
India (Women in Silk)
100x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Batthyány
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 15 287 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 108 - 28 662 EUR

„Könnyűszerrel, de biztos készséggel megjeleníteni a lét napos szépségeit: ez művészi ideálom. Legyen a képzőművész az emberiség
kiválasztottja, ki csak a szépet, színeset, gazdagot, illatosat látja. Abba mélyedjen el abba merüljön bele. A művészet legyen diadala az
örömöknek legyen orgiája minden gyönyörnek.”
1914-ben, első egyéni kiállításának idején vetette papírra a fenti, ars poeticának is beillő szavakat Batthyány Gyula.

Szikh nő turbánban
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Amrita Sher-Gil egy szikh arisztokrata
családból származó indiai-magyar festőnő.
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164 Komáromi-Kacz Endre (1880-1969)
Délutáni tea
Afternoon Tea
n

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Komáromi Kacz
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 372 EUR
Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 636 - 955 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Méray Tibor gyűjteményében

165 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Beckói (várbelső) udvarház
Castle Interior of Beckó (Mansion House)
27,5x35,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegző
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 095 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 917 - 12 739 EUR
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166 Ferenczy Károly (1862-1914)
n

Jókai-domb (Táj híddal I.), 1906
Jókai Hill (Landscape with Bridge I.), 1906
62 x 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Ferenczy K
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: „Igazolom, hogy ez a festmény
a »Jókai-domb« édesatyám Ferenczy Károly műve. 1945. VIII. 19. Ferenczy
Valér”.
A vakrámán a Magyar Nemzeti Galéria bírálati cédulája „953/1963”
felirattal, valamint a Bizományi Áruház Vállalat aukciós vinyettája
„23. Aukció 1150 63a Ferenczy B.Á.V.” felirattal.
Kikiáltási ár: 34 000 000 Ft / 108 280 EUR
Becsérték: 50 000 000 - 80 000 000 Ft
Estimated price: 159 236 - 254 777 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Bojta Béla, később Kelédi Lajos gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Bizományi Áruház Vállalat 10. aukciójának kiállítása. BÁV központi
épületének nagyterme, Budapest, 1964. május. (Kat. 26. Erdőrészlet)
- A Bizományi Áruház Vállalat 23. képaukciójának kiállítása. MOM
Szakasits Árpád Művelődési Ház, Budapest, 1970. december. (Kat.
Erdőrészlet híddal)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach Tamás.
Budapest, 2003. 98. kép.
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.: Kieselbach Tamás.
Budapest, 2003. 98. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. 98. kép.
- Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjteményes kiállítása. Katalógus.
Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2011. 360.
- Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjteményes kiállítása. Katalógus. (2.,
javított kiadás) Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest,
2017. 362.
Oeuvre-katalógus számok | Oeuvre catalog numbers
- 191. Táj híddal – Bojta Béla tulajdona (Genthon István: Ferenczy
Károly. Budapest, 1963.)
- 201. Táj híddal – Kelédi Lajos tulajdona (Genthon István: Ferenczy
Károly. Budapest, 1979.)
- F. 214. Táj híddal I. – magántulajdon (Ferenczy Károly (1862–1917)
gyűjteményes kiállítása. Katalógus. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2011.)
- F. 217. Táj híddal I. – magántulajdon (Ferenczy Károly (1862–1917)
gyűjteményes kiállítása. Katalógus. (2., javított kiadás) Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2017.)
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Ferenczy Károly: Tavaszi táj, 1905, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
Nagybánya – Jókai-domb
Nem München és Párizs tekintélyt parancsoló vagy éppen
forradalmi eszméktől heves akadémiáin, de nem is a pesti
műtermek rejtekén született meg a modern magyar
festészet, hanem abban az árnyas, remegő fényfoltokkal
átszőtt, ligetes tájban, amely Ferenczy Károly most
bemutatott képén is látható. A keskeny földmélyedést
„átívelő”, egyszerű gyaloghíd a művész fia, Valér
visszaemlékezése szerint a nagybányai Jókai-dombra
vezetett, amelynek szélén az első, deszkából ácsolt
festőiskola állt. 1896 tavaszán a város ünneplő népe itt
fogadta a Hollósy Simon által vezetett, Budapestről érkező
művészeket. Az egyik alapító, Réti István így emlékezett a
honfoglalás örökre meghatározó élményére: „Kint a
Ligetben, dombszélen állt az iskolaműterem, a bedeszkázott szénatartó, három széles ablakával északra. Padlója
volt, bezárható ajtaja és az ablakok belül fatáblával ellátva.
Minden frissen gyalulva, vadonatúj. És körülötte a vidék a
tavasz hamvas pompájában, a domb élén óriási
szelídgesztenyefák, sötétzölden keresztezve a pázsitos
domboldalt, – alantabb és a szemközti hegyoldalon
virágzó gyümölcsfák gyöngéd, rózsás fehér fátyolban a
bárányfelhős ég alatt, úgy fogadtak minket, mint az
Énekek Énekében a menyasszony mosolygása a szerelmes
vőlegényt.”
A Széchenyi-liget közvetlen közelében lakó Ferenczy
gyakran sétált a festményen ábrázolt úton, amely a szelíd
lejtésű, de a városra szép kilátást nyújtó Jókai-dombra
vezetett. A Nagybányára érkező művészek nem csupán

Ferenczy Károly: Tavaszi táj a Virágheggyel, 1898,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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festői motívumokban gazdag fekvése miatt szerették ezt a
helyet, hanem ezért is, mert közel volt a nevezetes
vendéglő, ahol Hollósy és tanítványai az első években
gyakran éjszakába nyúló mulatozásokat tartottak. Az első
nagybányai képkiállításoknak is a Jókai-domb környéke, a
közös műterem adott helyet. 1897-től három éven át
minden nyár végén bemutatták itt az aktuális szezon
művészi termését a város érdeklődő közönségének. Zöld
gallyakkal díszítették fel a csűrből átalakított festőszín
kopár falait, szombat este felakasztották a képeket,
másnap pedig kinyitották a rögtönzött kiállítást.
A Liget részleteit és a Jókai-dombot több nagybányai
művész is megörökítette, de talán Ferenczy érezte
magához a legközelebb: innen választotta a Hegyibeszéd
két változatának táji kulisszáját és legalább négy tájképén
– köztük a most elemzett művön is – itt szerzett élmények
öltenek testet.
A festők festője
Ferenczy Károly 1896-ban, alapítóként érkezett
Nagybányára, ahol a magyar plein air festészet legszebb
műveit alkotta meg a századforduló éveiben. Bár a
hagyományok tisztelőjeként mindig a természeti
látványból indult ki, mégis életművének legszebb darabjai
messze túlmutatnak a naturalizmus és az impresszionizmus festői felfogásán: képeiből szinte szakrális természetszemlélet sugárzik. Legszebb festményei mindig többet
adnak egyszerű tájélménynél – a táj látványa nála sokszor
költői tartalommal és időtlen hangulattal telítődik,

miközben a művészi munka alázata, az elhivatottság, az
alkotó ember elegáns komolysága sugárzik belőlük. Egyik
legihletettebb méltatója, a Szépművészeti Múzeum
legendás igazgatója, Petrovics Elek így jellemezte
életművét: „ Nála az élet mindennapi jelenségei is ünnepi
alakot öltöttek, súlyra, komolyságra tettek szert.
A természetnek az a képe, melyet ő festett, sokkal
nemesebb volt, mint azok az »eszményítő« célzatú
ábrázolások, amelyek köznapi lélektől származnak és ezért
menthetetlenül közönségesek.”
Petrovics nem csupán Ferenczy átlelkesítő, a természet
múló jelenségeit transzcendens tartalommal megtöltő
képességét, de kivételes technikai tudását is kiemelte:
„A festői mesterség legjobb hagyományai éltek tovább
művészetében, azt, amit festés alatt értünk, senki sem
művelte szebben kortársai közül.” A formaadás artisztikuma, a lendületes ecsetkezelés utánozhatatlan könnyedsége
és mívessége a Jókai-dombon is szembeötlő. A nedvdús
zöldek árnyalatai, a cikázó fényfoltok villanásai, a
különváló, jól nyomon követhető ecsetvonások játéka, a
vibráló foltok laza szövedéke mind olyan stílusjegyek,
amelyek megunhatatlan festői remelkéssé avatják ezt a
művét is.
A „szemöröm”
Réti István Nagybányáról szóló kötetében alapos
elemzését adja Ferenczy művészetének, s benne
kitüntetett hangon szól a századforduló éveiben
kialakított új stílusáról is. „Elméje ebben az időben
szövegezi meg – a dogma szigorúságával – a tiszta
festőiség elvét, amelynek egyetlen tárgya a vonal, a forma,
a valeur, a szín, a fény és egyetlen célja az ezek által
előidézhető kellemes vizuális érzet, a szemöröm. (…) Ennek
a programnak megfelelően keletkeznek aztán azok a képei
– körülbelül 1902-től kezdődően –, amelyek a napfény
effektusainak erejét és igazságát illetőleg páratlanul
állanak a világ festészetében.”
Ennek a tiszta festészetnek, valamint Ferenczy sajátos,
átszellemítő természetlátásának egyik kifejező darabja a
Jókai-domb című kép: egy nagybányai séta emléke a
lombok között átszüremlő fénysugarak szemet gyönyörködtető játékáról.
Molnos Péter

Ferenczy Károly: Önarckép, 1903, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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167 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Vázlat a Hegyi beszédhez, 1911 körül
Sermon on the Mount, c. 1911
25x34 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 7 962 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 14 013 EUR

Pór Bertalan: Hegyibeszéd, 1911, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (letét)
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168 Scheiber Hugó (1873-1950)

169 Kádár Béla (1877-1956)

Férfi pipával
Man with Checkmark

Fiatal lány drapériákkal
Young Girl with Draperies

55x48 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

84x60 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

n

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 082 EUR
Becsérték: 500 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 1 752 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 732 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 15 287 EUR
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170 Stróbl alajos (1856-1926)

171 Mednyánszky László (1852-1919)

Széchenyi István
István Széchenyi

Csavargó arcképe
Portrait of Vagabond

m/h: 29 cm
Bronz | Bronze
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Strobl

47x38 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 592 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 548 - 3 822 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 389 EUR
Becsérték:1000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 185 - 5 096 EUR

n
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172 Munkácsy Mihály (1844-1900)
n

Fiatal leány portréja (Jankovich Gabriella?), 1864
- Portrait of a Young Girl (Gabriella Jankovich?), 1864
31,5x26,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Munkácsy Mihály 1864
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 217 EUR
Becsérték: 15 000 000 - 19 000 000 Ft
Estimated price: 47 771 - 60 510 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Jankovich család leszármazottaitól
IRODALOM | bibliography
- Munkácsy Mihály: Emlékeim. Naplótöredékek. Levelek.
Szépmíves, 2016
- Munkácsy a nagyvilágban. Szerk.: Gosztonyi Ferenc,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2005.
- Végvári Lajos: Munkácsy Mihály 1844–1900.
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1983.
- Székely András: Munkácsy Mihály. Corvina,
Budapest, 1979.
- Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei.
Akadémia Kiadó, Budapest, 1958.

Felvillanó vörösök, kékek
A szárnyait bontogató Munkácsy Mihály által készített
festmény alapstílusát a biedermeier arcképek közvetlen
realizmusa és polgárias eszköztára határozza meg. A fiatal
leány karcsú fűzőben, habos, fehér tüll ruhakölteményben
ül a nagyatyáktól örökölt, vörös bársonnyal bevont barokk
karosszéken. Drágaköves karperecek, fülbevalók, egy bross,
egy ékköves gyűrű és a nyak kecses vonalát kiemelő lánc
gondoskodik a társadalmi helyzet jelzéséről. A fiatal hölgy
jobb kezével lakkozott biedermeier fiókos asztalkára
támaszkodik, melyen a korra jellemző tárgyak sorakoznak:
apró kosár, fényképes könyvecske és a mezei virágok üvegpohárba helyezett csokra. A portré hátterében a „táblabíró
világ” klasszicista öröksége, egy antik oszlop alja látható, a
repkény romantikus leveleivel körbe futtatva. A

biedermeier realizmust egy-két remekléssel írja felül a
későbbiekből jól ismert, Munkácsy-féle, virtuóz kolorizmus.
A barnás alaptónusból delikát festői gesztusként ugrik elő
a csokorba és a hajba tűzött virágok pirosló korall színe,
akárcsak a kék masnik és szegélyek a meleg aláfestéssel
árnyalt ruha fehérségéből.
Az ecset legjobb barátja
1862-ben Munkácsy – az akadémikus képzettségű
vándorfestő, Szamossy Elek szárnyai alatt – szorgalmasan
képezte magát Aradon, másolta a mester portréit,
gipszöntvényekről tanulta az anatómiát, krokizott a
vásártéren, ceruzavázlatait kiállította és eladta a bolti
kirakatokban. Festőinasként követte mesterét a Karácsonyi-kastélyba, majd elvált tőle, mert megérett benne a
szilárd elhatározás, hogy Pestre megy, majd még tovább, a
bécsi akadémiára. „Nem akartam a kis tőkét felélni – írta
az Emlékeimben –, s elhatároztam, hogy keresni fogok.
Képeket festek, és eladom. Gondosan megtettem az
előkészületeket. (…) És rögtön hozzáláttam az első képhez.
Fiatal leányt festettem, aki a szobában ül, kissé oldalt
hajolva, mintha várna valakire. (…) Végre! Végre! Hittel és
rendkívüli lelkesedéssel dolgoztam. Az ecset lett a legjobb
barátom!”
Reök leányok

Munkácsy Mihály: Reök Gabriella, 1864, Magyar Nemzeti
Galéria
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1863 őrszén – mint „borzas fiatal ember” – felkereste
Pesten a tekintélyes tájképfestőt, Ligeti Antalt, aki azt
tanácsolta neki, hogy történeti jelenetek helyett az
életképekkel kísérletezzen. A most vizsgált festmény abból
az időszakból való, amikor a nagy zsánerképek műfajában
a fiatal művész még járatlan volt, de a szakadatlan
portrézásnak köszönhetően, az arcképfestészet terén már
biztos minőséget ért el. A Magyar Nemzeti Galériában

őrzött Reök-lányokról festett képek jelentik a most
vizsgált alkotás közvetlen stiláris környezetét. Közülük is
Reök Gabriella arcmása szinte párdarabnak tekinthető:
nagyon hasonló a félprofilban megörökített modell arca,
fehér habos ruhája (a kék szegélyek helyett a múzeumi
változaton piros csíkok láthatóak), valamint a repkénnyel
befuttatott háttéroszlop szerepe és megjelenítése. Reök
István, békéscsabai ügyvéd anyai ágon állt rokonságban a
festővel, ő fogadta be fiatalon és terelgette az asztalos
mesterség felé, de Munkácsy nem róluk, hanem a Reök
család pécsi ágának tagjairól festett arcképeket.
A 19. század mesehőse
A tulajdonosok körében élő családi hagyomány szerint a
most vizsgált, intim méretű portré Jankovich Gabriellát
ábrázolja. Tudjuk, hogy Munkácsy milyen szorgalmasan
készítette a portrékat fiatalon, részint stúdiumként, részint
megélhetésből. „A pesti évek alatt – írja Végvári nagy
monográfiájában – Munkácsy leginkább arcképeket
festett. Kazár fentebb közölt visszaemlékezései alapján
tudjuk, hogy a portréfestés volt Munkácsy fő kereseti
forrása Pesten. 1863-ból való Sonnenschein Regina
arcmása. 1864-ből Kerstinger György kereskedő portréja
és a pécsi Reök-család tagjainak arcképei.” Munkácsy a
több ágra bomló, nemesi származású Jankovich családdal
Pesten és Pécsett is kapcsolatba kerülhetett. Az bizonyos a
szignó mellé kanyarított dátumból, hogy a portré
1864-ben készült, abban az esztendőben, amikor már
megvetette lábát a fővárosban, és szorgosan készült a
bécsi akadémiára. A precíz realizmuson átütő művészi
sziporkákban már benne rejlik az a tehetség, amely
Munkácsy Mihályt a 19. század végnek festőfejedelmévé
avatta, avagy – ahogy Móricz Zsigmond jellemezte – az
akkori világ mesehősévé.
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173 Dési Huber István (1895-1944)
n

Szegény asszony kakasa
Poor Woman’s Cock
51x80 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Dési Huber
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 006 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 7 643 - 10 828 EUR
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Tímár Miklós gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Dési Huber István emlékkiállítása. Budapest. v. Ernst
Múzeum. 1947. ápr.-máj., kat. sz. 91.
- Dési Huber István emlékkiállítása. Budapest. Magyar
Nemzeti Galéria. 1964. okt., kat. sz. 77.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Mezei Ottó: Dési Huber. Művészetek kiskönyvtára
(Corvina Kiadó 19729 45. tábla

174 Remsey Jenő (1885-1980)
n

Ádám és Éva, 1910 körül
Adam and Eve, around1910
63x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: R
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 752 EUR
Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 389 - 3 185 EUR
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175 Koszta József (1861-1949)
n

Házak a vízparton, 1920-as évek
Houses by the Water, 1920s
40x68,5 cm
Olaj, strukturált festőkarton | Oil on structured cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta J
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 701 EUR
Becsérték: 8 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 478 - 44 586 EUR
IRODALOM | bibliography
- Szinyei Merse Anna: Koszta József 1861–1949.
Élete és művészete a dokumentumok tükrében.
Kogart, Budapest, 2014.
- Egri Mária: Koszta József. Corvina, Budapest, 1989.
- Bényi László: Koszta József 1861–1949. Szentes, 1976.
Szerepelt a BÁV 41. aukcióján

Münchenből haza
„Több mint negyven éve már, a millénium évében történt, hogy hazajöttem Münchenből,
ahol négy és fél évet töltöttem az akadémián. Szakadatlan munkával, tanulva, éjjel-nappal
tanulva, hogy helyrehozzam, amit idehaza fiatalos könnyelműséggel mulasztottam, mint
annyi más elkapatott tehetség. (…) Mondhatom, elállt szemem-szám, hogy mi, magyarok,
művészi tekintetben milyen tehetségesek vagyunk s akkor ébredtem tudatára, hogy mire
mehetnénk, ha úgy tudnánk vigyázni tehetségünkre, úgy tudnánk gazdálkodni vele, mint a
németek. Máról-holnapra érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy: ha törik, ha szakad,
de megszabadulok azoktól a hibáimtól, amelyek magyar hibák bennem. Természetesen
azzal akartam használni, amire születtem, a művészetemmel” – mondta Koszta József
öntudatosan 1938-ban.
Magyar és modern
Koszta egész különleges helyet talált magának a magyaros piktúra és a modern festészet
vékony közös metszetében. A századelő értette szellemi törekvéseit és értékelte kivételes
koloritját. A modern színkezelés ünnepelt nagymestere, Szinyei Merse Pál például
mindvégig fenntartott maga mellett egy helyet a ritkán felbukkanó kolléga számára a
Japán kávéház művészasztalánál. De hasonlóan lelkesedett Koszta mélyzengésű, robusztus

Koszta József: Tanya, 1920-as évek, Magyar Nemzeti Galéria
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tömbökbe rendezett festészetéért az avantgárd művészet szigorú tekintélye, Kassák Lajos
is: „azt festi, amit lát, de frappánsan, szenvedélyesen festői ez a látás, áttör az anyag
burkán és képi összhangba rendszerez. Tárgyi motívumból indul ki, de amint hatalmába
vette anyagát, a maga módján képi összhanggá alakítja át. (…) Közvetlen természetbetartozandóságuk táplálja elementáris hatásukat.”
Meg nem állni
Koszta hangos fővárosi sikereinek köszönhetően megtehette, hogy visszavonuljon a szentesi tanyavilágba alkotni, ahogy Gauguin menekült el a párizsi civilizáció elől az egzotikus
Polinéziába. Itt, az Alföldön teremtette meg a drámai ellenfényben fürdő, szaggatott,
expresszív ecsetkezelésű tájak összetéveszthetetlenül „kosztás” műfaját. A most vizsgált
festmény is ebbe az 1920-as években kiteljesedő műtárgycsoportba tartozik. A széles
kompozíciót a kertek aljáig nyúló áradó víz szervezi: tükrében ismétlődnek meg a fák
törzsei és a szénaboglyák tömege. A parasztházakon – csak Kosztára jellemző módon – váltakoznak a fehér mésztől világító falak és a mély árnyékba burkolt tetők. A szélfútta, tépett
lombú pusztai fák függőleges hangsúlyokkal tagolják a felhőktől örvénylő égboltot. A szem
egy pillanatra se tud megállni, az ecsetmozgás nyomán megmozgatott felszín állandó
izgalomba tartja a néző tekintetét.

Koszta József: Tanya tóval, 1910-es évek, Koszta József Múzeum, Szentes
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176 Csabai Rott Margit (1893-?)

177 Gábor Jenő (1893-1968)

A szövőszéknél, 1935
By the Loom, 1935

Gondoskodás
Caring

80,5x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csabai Rott Margit 1935

79x59 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2707 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 822 - 5 732 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 821 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 7 961 EUR

n
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178 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

A hálószoba rejtelmei, 1921
Secrets of the Bedroom, 1921
80x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Batthyány 1921
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 19 108 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 13 000 000 Ft
Estimated price: 28 662 - 41 401 EUR

Jelenetek Korda Sándor VIII. Henrik magánélete című
klasszikusából, 1933

320

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

321

179 Mohy Sándor (Dercen 1902-2001 kolozsvár)

180 Fenyő György (1904-1978)

Női akt (Tengerparton)
Woman Nude (At the Coast)

Együtt a kertben, 1930-as évek
Together in the Garden, 1930s

68x50,5 cm
Olaj, vászon, faroston | Oil, canvas on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MO
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Mohy pinxit

95x117 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 891 EUR
Becsérték: 320 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 1 019 - 1 273 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 821 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 095 - 7 643 EUR

n

322

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

323

181 Mattis-Teutsch János (1884-1960)

182 Kádár Béla (1877-1956)

Art deco figurák
Art Deco Figures

Fürdőzők
Bathers

71x51 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

60x44 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 866 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 4 140 - 5 095 EUR

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 211 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 12 738 EUR

n
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183 Járitz Józsa (1893-1986)

184 Schönberger Armand (1885-1974)

Téli utca
Winter Street

Nagyváros télen
Big City in Winter

56x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Járitz

56x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 892 EUR
Becsérték: 340 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 1 083 - 1 401 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 184 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 777 - 6 369 EUR

n
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185 Egry József (1883-1951)
n

Balatoni fények (Badacsony)
Lights on Balaton (Badacsony)
50x69,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József Badacsony
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 57 324 EUR
Becsérték: 24 000 000 - 34 000 000 Ft
Estimated price: 76 433 - 108 280 EUR

Pedig hát igen jól tudja a legtöbb aki a Balatont ismeri, hogy csak a Balatonnak vannak olyan
jelenségei, tulajdonságai, melyek máshol nincsennek. Tehát akkor azt is tudni kellene, hogy ezek a
tulajdonságok nem különállók, vagyis feltétlenül összefüggenek vonalaival -színével-fényével
levegőjével, mindenével. (...) Ritka szépek Badacsony - Gulács környékén a vulkánikus hegyvonalak. Szóval gyönyörű a Balaton világa. Nem csoda, ha a legegyszerűbb hétköznap is ünneppé tud
lenni benne. Én mindenesetre, mint festő sokat köszönhetek a Balatonnak. És ha talán nem is
festhettem eddig mindazt meg, amit szerettem volna, azért az az érzésem, hogy talán nem volt
egészen eredménytelen a vele kapcsolatos eddigi törekvésem.
Egry József, naplórészlet, 1947
Egry Bevárium, 1973

Aba-Novák Vilmos: Kubikosok, 1927, Türr István Múzeum, Baja
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186 Bruck Lajos (1846-1910)

187 Csók István (1865-1961)

Párizsi palotabelső
Paris Palace Interior

Hímző lány
Embroiderer Girl

67x54 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bruck Lajos Paris

60x50,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I Bp

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 273 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 821 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 184 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 777 - 7 006 EUR

n
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188 Kern Hermann (1839-1912)
n

189 Kern Hermann (1839-1912)
n

Fogathajtó
Horse-Drawn Carriage Driver
26,5x20,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: aus
dem Nachlass des akad. Maler Hermann v. Kern
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 955 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 273 - 1 910 EUR
332
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Konyhában (A szakács)
In the Kitchen (The Chef)
48x31,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kern H.
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 229 - 3 821 EUR
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190 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Nyári fények, 1930 körül
Summer Lights, around 1930
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 26 397 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 38 216 - 57 324 EUR

Czóbel Béla: Narancsoskert, 1920as évek, magántulajdon
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191 Gulácsy Lajos (1882-1946)

192 Kádár Béla (1877-1956)

Szerelem
Love

Fiatal lány
Young Girl

7,5x12,2 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy

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

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 869 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 273 - 1 910 EUR

Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 27 070 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 28 662 - 38 216 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- egykor németországi magángyűjteményben

336

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

337

193 Ismeretlen festő, 19. század vége

194 Deák-Ébner Lajos (1850-1934)

Vásári mulatság
Comedy

Randevú az erdőben
Dating in the Forest

98x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

41x32 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: L. Ébner

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 547 - 4 458 EUR

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 184 - 6 369 EUR

n
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195 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Vásár, 1934
Market, 1934
61,5x100 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba-Novák 34
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 76 433 EUR
Becsérték: 32 000 000 - 44 000 000 Ft
Estimated price: 101 910 - 140 127 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor izraeli magángyűjteményben
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Aba-Novák Vilmos: Csíkszeredai vásár, 1935, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

Aba-Novák Vilmos: Piac, 1934, magántulajdon

„Keresi azt az» emberi – egészséges – kokainmentes «környezetet, ahol konstruktív törekvéseit konstruktív gondolatok, meleg, valódi élmények táplálják. Ezeket még növendék korában, 1912ben ízlelte meg először Szolnokon Fényes Adolf mellett, majd a művésztelep aktív tagjaként haláláig Szolnok maradt nép-életképeinek alföldi ihletője. […] Vásárokon, ünnepeiken felszabadul
kedélyük, azonban az ízesség, amellyel a művész itt jellemzi őket, távol van a tréfálkozástól, a humorizálástól. […] A tömeg azonban nemcsak közönsége festészetének, hanem szereplője is.
Az életábrázolás valódisága csorba a kollektív életjelenségek nélkül Aba-Novák számára, minthogy gondolkodásának, élményeinek tengelyében valóban az egyén közösségi helyzete áll. „
/Kertész Róbert - V. Szász József - Zsolnay László szerk.: Szolnoki művésztelep 1902-2002 - 100 éves a szolnoki művésztelep (2001) 55-56 o./
„»Akármihez nyúlok, abból novella kerekedik «- mondta Aba-Novák, s ez az ars poeticának is beillő vallomás leginkább e szolnoki életképek kapcsán nyer frappáns igazolást. Falusi bálokat,
nyüzsgő piacokat, tömött lacikonyhákat bemutató festményei Breughel Parasztlakodalmának hangulatát és festői nyelvét idézik: egymásra halmozott, jellegzetes karakterek, történet – és
cselekményfoszlányok állnak össze egy zsúfolt, kaleidoszkópszerű egésszé. Ám Aba-Novák nagy újítása, hogy évszázados, szinte archaikusnak, sőt atavisztikusnak ható tematikát sajátos, csak
rá jellemző módon megfűszerezi a tiszta festőiség modern képi megoldásaival.”
/Molnos Péter: Aba-Novák, a „barbár zseni”. (a debreceni MODEM Aba-Novák kiállításának katalógusa.) Budapest, 2008. 19 o. /
„A szolnoki festmények stílusa a római temperaképeken kiérlelt, új képfelfogást tükrözte. Már nem a napfényes alföldi tájért zarándokolt Szolnokra, hanem a falusi élet és élményei miatt.
Festészete ekkoriban vált végképp epikus jellegűvé. » Nincs az a mozihíradó, amely fürgébben és változatosabban nyüzsögtetné a látnivalók eleven sokadalmát, mint Aba-Novák piktúrája.«Új
kompozíciós stílusát Kállai Ernő hasonlította a mozgóképhez, amely – mint a cikázó, egymást követő képrészek montázsa – optikai feszültségteremtéssel él. » Képeinek filmszerűen
mozgalmas festőiségét már a szédületes technikai lendület is ébren tartja. « Az ábrázolt világ és az ábrázolás tökéletes összhangját hozva létre, melyben a festmény képi jelekkel utal a külső
valóságra.”
/Bizzer István: Aba-Novák Vilmos - A Magyar Festészet Mesterei sorozat 17. Kossuth Kiadó – Magyar Nemzeti Galéria, 2009. 50 o. /

Aba-Novák Vilmos: Cserépvásár, Damjanich Múzeum, Szolnok
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Aba-Novák Vilmos szolnoki műtermében, 1930-as évek
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196 Czóbel Béla (1883-1976)

197 Kádár Béla (1877-1956)

Olvasó lány
Reading Girl

Fiatal lány
Young Girl

46x60,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Margerita

59x40 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 547 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 184 - 4 458 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 726 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 095 - 7 643 EUR
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198 Orbán Dezső (1884-1987)
n

Műtermi csendélet almákkal, körtékkel, birsalmákkal
Studio Still Life with Apples, Pears and Quince
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Orbán
Az avantgárd vonzásában

Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 38 216 EUR
Becsérték:16 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 50 955 - 76 433 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Nyolcak. Cézanne és Matisse bűvöletében,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010, kat. 309.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Nyolcak. Cézanne és Matisse bűvöletében.
Szerk.: Markója Csilla – Bardoly István, Janus Pannonius
Múzeum, Pécs, 2010, 346. oldal
IRODALOM | bibliography
- Passuth Krisztina: Orbán Dezső. Corvina Kiadó,
Budapest, 1977.
– A Nyolcak. Cézanne és Matisse bűvöletében. Szerk.:
Markója Csilla – Bardoly István, Janus Pannonius
Múzeum, Pécs, 2010.
– Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina – Szücs György – Gosztonyi Ferenc,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006

Orbán Dezső ritka tömörséggel és koncentráltsággal megfogalmazott, dráma csendéletfestészete az elmúlt években a Nyolcak – és
ezzel együtt az egész korai magyar avantgárd – szimbólumává
nemesedett. Nem véletlen került az 1910-es Kannás csendélete a
nagy pécsi katalógus címlapjára. A végül Ausztráliában, magas kort
megélt Orbán egész fiatalon, művészeti képzés nélkül ment ki
tanulni Párizsba 1906-ban. A modern festészet útjait fürkésző
barátaival együtt járta a galériákat. „Ekkor már intim barátságban
voltam Berény Róberttel, Pór Bertalannal, tisztelettel barátkoztam
Kernstok Károllyal” – emlékezett vissza idős korában. Berény
vezette be a párizsi modernek világába. „Egyik művészbarátom (…)
– mondta – elvitt a Vollard Galériába és ott megmutatott nekem
három festményt, egyet Van Goghtól, egyet Cézanne-tól és egyet
Matisse-tól.”
Pikturális bázis
A most vizsgált csendéleten egyértelműen tetten érhető a párizsi
modern festészet hatása. Az asztallap és a háttér nyersen
elnagyolt, hagyja érvényesülni a kép „főszereplőit”: a gyümölcsöket. A göcsörtös birsek, pirospozsgás almák és zöld körték sötéttel
modellált, súlyos formákként ülnek az asztalon és a tálakban,
Cézanne és Gauguin csendéleteinek alapos, gyökerekig hatoló
megértéséről tanúskodva. Az eredetileg matematikusnak készült
Orbán térbeli konstrukcióként építette fel festményeit. Ahogy az
1912-es Nyolcak kiállítás katalógusában írta, ez egy olyan
„pikturális bázis”, ami az „egységre való törekvésből” és „egy
egyensúlyhelyzetet megteremteni akarásból” áll. Ezt már kortársai
is pontosan érezték, Feleky Géza írta a Nyolcak második
kiállításának előszavában: „Rend, nyugalom, áttekinthetőség, első
pillantásra nyilvánuló egyensúly Orbán Dezső művészetének
alapérzése.”
Tintoretto színpada
Cézanne és Gauguin stiláris közelsége ellenére a bordó drapéria
színvilága a klasszikus velencei festőket idézi. Nem véletlen. „Greco,
Tintoretto voltak a főistenek a múlt mesterei közül” – emlékezett
vissza a forrongó párizsi évekre Orbán. A vöröslő szövetet akár
Tintoretto is festhette volna; feladata, hogy a gyümölcsök számára
olyan drámai színpadot teremtsen, ahol – mint valami görög
tragédiában – felléphetnek és elmondhatják nagy monológjukat.
Ezeket a néma monológokat nevezte Orbán a negyedik dimenziónak: „a néző (…) csak a ténylegesen létező két és az esetlegesen
érzékeltetett harmadik dimenziót látja, de nem látja meg azt a
negyedik dimenziót, mely a képnek lelki (tehát nem ábrázoló)
tartalmát adja”. Az orbáni csendéletfestészet valódi súlyát éppen
ez a láthatatlan szellemi mélység, a „negyedik dimenzió” teremti
meg.
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199 Újváry Ignác (1860-1927)

200 Barcsay Jenő (1900-1988)

Nyírfaliget, 1908
Birch Grove, 1908

Alföldi látkép
The View of Great Hungarian Plane

63x102 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Újváry 1908

54x89 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barcsay

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 700 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 401 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 3 822 EUR

n
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201 Nagy Oszkár (1883-1965)

202 Kontuly Béla (1904-1983)

Csendélet könyvvel, 1958
Still Life with Books, 1958

Műtermi csendélet
Studio Still Life

33x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Nagy Oszkár 958

90x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kontuly Béla

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 828 EUR
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 146 - 1 529 EUR

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 891 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 910 EUR

n
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203 Szőnyi István (1894-1960)
n

Napsütötte udvar
Sunlit Court
61x80 cm
Tojástempera, vászon | Egg tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon Törzstagok
II. kiállításának raglapja
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 7 006 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 554 - 12 738 EUR

Hollósy Simon: Parasztudvar szekérrel, 1912, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

Szőnyi István: Parasztudvar, magántulajdon
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204 Scheiber Hugó (1873-1950)

205 Réth Alfréd (1884-1966)

Önarckép szivarral
Self Portrait with Cigar

Kubista csendélet
Cubist Still Life

60x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

37,5x41,5 cm
Vegyes technika, falemez | Mixed technique on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: A. Réth

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 114 EUR
Becsérték: 440 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 401 - 2 070 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 229 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 866 - 4 140 EUR

n

n

Jelen képünk hátoldala
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206 Frey Krisztián (1929-1997)

207 Frey Krisztián (1929-1997)

Imaginación, 1993
Imaginación, 1993

803226/0472, 1972 körül
803226/0472, around 1972

70x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Christian

50x65 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 115 EUR
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 3 185 EUR

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 115 EUR
Becsérték: 500 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 592 - 3 185 EUR

n
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208 Bán Béla (1909-1972)
n

Küzdelem, 1941
The Combat, 1941
150x292 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bán 941 XI. 12
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 4 140 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 9 554 EUR
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209 Kosztolányi Kann Gyula (1868-1945)
n

Kisváros, 1912-1914 között
Little Town, 1912-1914
72x58,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kosztolányi
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 5 096 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 369 - 12 739 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet 1892-1919
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003 417. kép, 330. old.

Kosztolányi Kann Gyula: Vízparti sétány, 1912 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Kosztolányi Kann Gyula: Önarckép,
1910es évek, magántulajdon

Ziffer Sándor: Tájkép, 1913,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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210 Szinyei Merse Pál (1845-1920)
n

Bibliai jelenet (Betlehemi gyermekgyilkosság), 1866
Bible Scene (Massacre of the Innocents), 1866
45x37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szinyei2
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 701 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 13 000 000 Ft
Estimated price: 28 662 - 41 401 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Szinyei Merse Félix, dr. Völgyessy Ferenc és Schuth
Henrik tulajdonában.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1948. katalógusszám 3.
- Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1981/2.
- Magyar Nemzeti Galéria, Művészet Magyarországon 18301870. - 1981 augusztus – november. kat. sz. 229. Kiállítás a MTA
Művészettörténeti Kutató Csoport és a Magyar Nemzeti Galéria
közös rendezésében.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- HOFFMANN Edit, Szinyei Merse Pál, Budapest, OMSzM, 1943. 36
o. VI. tábla
- VÉGVÁRI Lajos, Szinyei Merse Pál, Budapest, Képzőművészeti,
1986. 25. (R.kat.sz.11.)
- SZINYEI MERSE Anna, Szinyei Merse Pál élete és művészete,
Budapest, MNG, Corvina, Széchenyi, 1990. 67 o. IV. tábla és 206
o. 42.
- KAMPIS Antal, Szinyei Merse Pál, (A Művészet Kiskönyvtára,
100), Budapest, Corvina, 1975 10. (R.5.)
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Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál,
Budapest, Képzőművészeti Kiadó,
1986

Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse
Pál élete és művészete. Budapest,
MNG, Corvina, Széchenyi Kiadó,
1990
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211 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Kertészlány, 1912–1914 között
The Gardener, 1912-1914
90x64,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasl
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ziffer Sándor
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 70 064 EUR
Becsérték: 30 000 000 - 45 000 000 Ft
Estimated price: 95 541 - 143 312 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Vad Színek Egertől Nagybányáig. Ziffer Sándor, Dobó
István Vármúzeum, Eger, 2007
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1892-1919. Szerk: Kieselbach
Tamás. Budapest: Kieselbach Galéria, 2004, 459. kép
– Vad Színek Egertől Nagybányáig. Ziffer Sándor. Dobó
István Vármúzeum, Eger, 2007, 49. oldal
IRODALOM | bibliography
- Borghida István: Ziffer Sándor. Bukarest, Kriterion, 1980.
– Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina – Szücs György – Gosztonyi Ferenc,
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A nagybányai fauve
A Münchenben tanult Ziffer Sándor a neós botrányhős,
Czóbel hívására látogatott el először Nagybányára
1906-ban. Az egri polgárcsalád, bicegő, rossz hallású fiából
tősgyökeres nagybányai festő vált, bozontos, vöröslő
szakállal és lángoló színpalettával. Fogékonyan hallgatta
Czóbel lelkesítő beszédeit a modern párizsi festőkről,
mindenekelőtt Matisse-műveit magyarázó „Matissiádákat”,
majd Párizsba látogatott, hogy saját szemével lássa a
vadak törekvéseit. Visszatérve Nagybányára leülepedtek
benne az avantgárd hatások, és 1908-ra kiforrt csattanós,
vad koloritja, az úgynevezett „zifferiáda”. A következő pár
évben a magyar fauvizmus főművei készültek műtermében.
Zifferiáda a kertben

Johann Baptist Reiter: Dolgozó nő,
1912-14 között,
Szépművészeti Múzeum, Budapest

Perlmutter Izsák: Kertészek a kastélyparkban, 1915, magántulajdon
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Ziffer 1910-ben elvette a szabadiskolában tanuló berlini
festőnőt, Käthe Beckhaust, majd együtt utaztak el
Párizsba. Ziffer kiállított a fauve-ok legfontosabb
fórumain, a Salon des Independants és a Salon d’Automne
tárlatain 1911-ben, mint a nemzetközi irányzat fontos
magyar képviselője. Felesége családi kapcsolatai nyomán
1913-ban Németországba költözött, és csak jó pár év
múlva költözött vissza Nagybányára.

Ebben az eseménygazdag pár évben született a most
vizsgált festmény. Ziffer a rá jellemző, fauve-os erővel
túlozta el a nyári napsütés színeit: a harsogó zöldek
kicsattannak az erőtől, a termőföld terrakottaként lángol,
miközben a kék, lila és zöld árnyékok gondoskodnak arról,
hogy nehogy egy csepp feketeség keveredjen a színpalettába.
Romlatlan kertészlány
A kert és a kertészlány komoly kultúrtörténeti hagyományokra vezethető vissza az európai festészetben,
amelyeket – az eredetileg művészettörténésznek készülő
– Ziffer minden bizonnyal ismert. (A kertészlány más
esetekben is széles karimájú szalmakalapban jelenik meg,
például Johann Baptist Reiternél.) A középkori hagyomány
zárt kertnek, azaz „hortus conclusus”-nak nevezte a
körülkerített, bensőséges hatású, növényekkel benépesített
helyeket, amelyeket elsősorban a kolostorok négyszögletes
udvarán alakítottak ki a szerzetesek. A zárt kert elnevezés
ugyanakkor bibliai metafora is, amely szövegszerűen az
Énekek énekéből ered: „Zárt kert az én húgom, menyas�szonyom. Elzárt kút, lepecsételt forrás” (ÉÉ 4,12).
A gondosan óvott kert így a romlatlan női szemérem és a
közeledő szerelem jelképe is, ahogyan az unikornist váró
szűz késő középkori legendájában is szerepel.

Perlmutter Izsák: Park (A művész rákospalotai otthona), 1910, Magyar Zsidó Múzeum,
Budapest
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