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szerzők abc sorrendben

t i s z ta s á g i tö m ö r s é g i t r a n s z c e n d e n c i a

Megjelent
A Kieselbach Galéria kiadásában megjelent Nagy István új,
592 oldalas monográfiája, amely nem csupán az életmű valaha volt legbővebb ismertetése, de egyben minden idők legnagyobb terjedelmű és legtöbb reprodukciót tartalmazó magyar
művészmonográfiája.
(Szerkesztette: Kieselbach Tamás; Szerzők: Nádas Péter,
Földényi F. László, Markója Csilla, Kemény Gyula, Kolozsváry
Marianna)
Megvásárolható a Kieselbach Galériában.
Kieselbach Tamás olyan szerzőtársakat kért fel, akik egyéni látásmódjukkal képesek megértetni Nagy István művészetének
különlegességét. Nádas Péter író, Földényi F. László esztéta,
Markója Csilla és Kolozsváry Marianna művészettörténészek,
valamint Kemény Gyula gyűjtő és restaurátor a megközelítés,
a belépés eltérő lehetőségeire is példát szolgáltatnak.
A megvilágító erejű írások mellett a kötet legnagyobb erénye
a páratlanul gazdag és kiváló minőségű képanyag. Kieselbach
Tamás az elmúlt húsz évben szisztematikus következetességgel fotóztatta le az életmű fellelhető darabjait: tucatnyi hazai
és külföldi múzeumból, valamint számtalan magángyűjteményből összesen több mint 1500 festmény és rajz nyomdai
minőségű reprodukcióját gyűjtötte össze. Egyetlen magyar
festő életművéből sem hoztak még létre ilyen átfogó és ilyen
magas minőségű vizuális adatbázist, amely a szerkesztő kezében alkalmassá vált arra, hogy értő csoportosítással megnyissa
az utat a kötet olvasói számára Nagy István világába. Abba az
életműbe, amely egyszerre modern, magyar és világszínvonalú, és amely régóta itt áll előttünk, mégis felfedezésre vár.
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modern magyar festészet - átfogó kötetek

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1892-1919, Budapest, 2003

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1919-1964, Budapest, 2004

MODERN HUNGARIAN
PAINTING 1892-1919,
Budapest, 2003

MODERN HUNGARIAN
PAINTING 1919-1964,
Budapest, 2004

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

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

MAGYAR ZENE ÉS KÉP,
Budapest, 2007

hungarian art and music,
Budapest, 2007

Duray,
Budapest, 2013

Scheiber - A jazz
ritmusában,
Budapest, 2014

XX. századi magyar művészek monográfiái - vállalások, modellezés

Aba-Novák,
Budapest, 2006

Molnos Péter:
Gróf BATTHYÁNY Gyula,
Budapest, 2007

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

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

DERKOVITS, Szemben a világgal „Cigányméltósággal”
Budapest, 2008
BALÁZS JÁNOS,
Budapest, 2009

CSONTVÁRY,
Legendák fogságában
Budapest, 2009

Scheiber - painting in the
rhytm of jazz,
Budapest, 2014

Sassy attila, Ópium álmok
Budapest, 2014

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

a csábítás fegyvere,
Budapest, 2018

műgyűjtés - magángyűjtemények

KIESELBACH GYÛJTEMÉNY
HUNGARIAN MODERNISM
Magyar Festészet 1900-1945, 1890-1945
Budapest, 1996
Selection from the Kieselbach
Collection, Budapest, 1996

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

HUNGARIAN MODERNISM
1890-1950
Selection from the Kieselbach
Collection, Budapest, 1999

romváry ferenc,
A képtárcsináló,
Budapest, 2017

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

bukta imre,
Budapest, 2019

hungarian art
1900-1950
Radnai Collection,
Budapest, 2005

Szenvedély és tudás,
BEDÔ RUDOLF
MÛGYÛJTEMÉNYE,
Budapest, 2010

műgyűjtők
magyarországon,
Budapest, 2012

A titkos gyűjtemény,
Budapest, 2013

A tőzsdeügynök képei,
Budapest, 2014

Aranykorok romjain,
Budapest, 2015

pokoli aranykor,
Budapest, 2017

Nagy istván

Tisztaság-TömörségTranszcendencia

Budapest, 2019
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személyes

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

IDÔRÔL IDÔRE 1985,
Budapest, 2008

Bátor tál
Budapest, 2010

kárpátmedence kerámiaművészete

ERDÉLY NÉPI KERÁMIA
MÛVÉSZETE,
Budapest, 2008

HOLICS, TATA ÉS BUDA
KERÁMIAMÛVÉSZETE,
Budapest, 2009

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

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

A poszthabán
kerámiaművészet,
Budapest, 2016

a xx. századi magyar történelem négy meghatározó traumája

I. világháború
trianon
1914–18–20

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

AZ EUFÓRIA ÉVEI, 1988–1990,
Budapest, 2011
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kieselbach galéria 2019. augusztus 9 - szeptember 15.
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Az aukció anyagát összeállította:

Az árverést vezeti: kieselbach ákos

Kieselbach Tamás mûvészettörténész
Kieselbach ÁKOS művészettörténész
Máthé Ferenc festménybecsüs
szűcs andrás festménybecsüs

ő s z I k é p a u k ci ó

A katalógust szerkesztette:
Kieselbach tamás, kieselbach anita, varga zsófia, mester dóra
A katalógusban szereplô tanulmányok szerzôi: bellák gábor, Molnos Péter,
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A katalógusban szereplő analógiákat Kieselbach Ákos válogatta

Munkatársak:
orlik erika, CSALA BENCE, lengyel-bebesi tamás, téglásy lili, VÉKONy BALÁZS

Kiadta: Kieselbach Galéria
Koordinátor: kieselbach anita

KIÁLLÍTÁS ⁄ exhibition

ÁRVERÉS / AUCTION

INFORMÁCIÓ / INFORMATION

Kieselbach Galéria

Október 11. (péntek) 18 óra

Kieselbach Galéria, Budapest,

2019. szeptember 27-október 10.

hotel marriott,

V. Szent István krt. 5.

minden nap 10–18 óráig

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

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

Fotó: Darabos György

Fax: +36-1-269-2219
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www.kieselbach.hu
www.facebook.com/kieselbach
Instagram: kieselbachgaleria
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ÁR V ERÉS I F E L TÉTE L EK

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

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

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

15. No item marked „VÉDETT” (protected) or „NO EXPORT” may be taken outside Hungary
permanently (2001./ LXIV. /§59./1./b.). Owners of protected lots will be registered by the
National Office of Cultural Heritage (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal). In case of any
change in ownership, the Office must be notified immediately (2001./ LXIV. /§59./3.).
If the buyer would like the item to be exported, a certain amount will be charged
by the Auction House for obtaining the export licence.
After the export licence is prepared, the buyer shall make the necessary arrangements
to transport the item purchased at his own costs and responsibility.
The rules of the export of cultural goods are determined in the Law of 2001./LXIV.
Cultural goods are only allowed to be taken outside Hungary permanently according to
this regulation. Please indicate your intention to export the items before making payment.
16. For absentee bids – when the bidder do not wish to attend an auction - the Auction
House may be commissioned by the buyer to bid on his /her behalf. We accept orders
during the exhibit before the auction. It is strongly recommended that you submit your
bids at least 24 hours prior to the auction via fax at: +36-1-2692219.
17. To accept the order for an absentee bid, an advance payment of 20% of the bid shall
be transferred which will be refunded if the bid fails to succeed. If the bid is successful,
the total amount of the advance payment will be accepted as a deposit, otherwise the
rules for personal bidding shall be applied.
If a third party places a higher bid for the same lot, or the bidders at the auction place
a higher bid, the absentee bidder’s advance payment will be refunded without
any deduction.
You may also bid over the phone, which requires a bank guarantee to be attached.
In this case if the bidder cannot be reached for any reasons, the order shall be considered
as the intention to buy the item at the starting price. We do not take any responsibility
for problems which may occur related to telecommunications. In case of identical bids
the earlier will take precedence.
18. You are kindly requested to transfer the amount of your deposit or purchase price to
our bank account Nr.: 12001008-00214850-00100003
/IBANHU05120010080021485000100003, S. W. I. F. T.: UBRTHUHB Raiffeisen
Bank Rt. (Address: Hungary 1054 Budapest 6 Akadémia u.)
With the transfer, please indicate the amount in HUF in order to avoid problems arising
from possible exchange rate differences.
19. As the purchase price is formed on the basis of the bids offered publicly, the Auction
House will not bear any liability in respect of the purchase price paid. The Auction House
may not be compelled to reauction the same item at the same price at a later time.
20. In case the identity of the buyer and the vendor is the same, the contract of the sale
shall not be concluded and the deposit shall be refunded. However, the bidder shall pay
the agency fee to the Auction House determined above.
21. All items are sold without any guarantee„ as is”, meaning in the condition they are
in at the time of the sale with all existing faults and imperfections.
22. The Auction House does guarantee the genuineness of all the items at the auction.
The Auction House will not accept any complaints after the lot has been knocked down
unless the item is not genuine despite being declared so in the catalogue. In such case
the buyer may contest the sale in writing within three months of his/her initial doubt
to the origins or the genuineness of the item, but no later than five years after the date
of the auction.
23. The Auction House undertakes to re-purchase the item from the buyer for a price
including the hammer price and the agency fee, provided an independent expert gives
a reliable opinion proving that the item is not genuine.
24. The prices indicated in EUR in the catalogue are for information purposes.
The basis of the account shall always be the exchange rate on the date of the payment
of the purchase price.
25. Matters not covered in present Terms and Conditions shall be governed by and
interpreted in accordance with the Civil Law of Hungary. In case of any disputes parties
agree that the Metropolitan Court of Budapest is to have jurisdiction.
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1 Patay László (1932-2002)

2 Czene Béla (1911-1999)

Tengerparton, 1976
On the Beach, 1976

Aktok a tengernél (Adria), 1982
Nudes on the Beach (Adria), 1982

60x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Patay 76

70x75 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czene Béla 1982

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 361 EUR	
Becsérték: 240 000 - 320 000 Ft
Estimated price: 723 - 964 EUR	

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 807 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 012 - 4 969 EUR	

n
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3 Duray Tibor (1912-1988)

4 Bertalan Albert (jászberény 1899-1957 párizs)

Dunaparton (A Vigadó tér háttérben a Budai várral), 1960-as évek
On Danube Bank (Vigadó Square with Buda Castle), 1960s

Szajna-part (Párizs), 1924
Seine Bank in Paris, 1924

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Duray T.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Várhegy sétahajóval

54x64,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bertalan A. 924

n

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR	
Becsérték: 460 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 428 - 1 656 EUR	
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Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 242 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR	
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5 frank frigyes (1890-1976)
n

Mimi fátyolos kalapban, 1932 körül
Mimi in Veil Hat, c. 1932
32,5x57,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Frank Frigyes
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 080 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 21 739 - 29 503 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Török István tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Merítés a KUT-ból 2009 10. 15 - 11. 21.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kieselbach Tamás: Hungarian Modernism 1900-1950,
Selection from the Kieselbach Collection, 1999 294-295. o.

„Frank Frigyes 1969-es interjújából is kicsendül: »Feleségem, Mimi a művészetek iránti szeretetével olyan
légkört teremtett, amely a szó szoros értelmében megtermékenyített. Egyénisége, külseje, az irodalom, főleg
a költészet iránti fogékonysága rendkívül nagy hatással volt rám. Szép és érdekes volt, mindig rajzolnom és
festenem kellett. Művészvágyaimnak szabad utat engedett és nem terelt a pénzkeresés korlátai közé […].
A legkülönbözőbb pozitúrákban ábrázoltam: a reggeli felkelésnél, az asztalnál olvasás, virágöntözés,
fésülködés közben, ahogy aludt, pihent vagy nézett rám.«”
Barki Gergely - Molnos Péter - Rockenbauer Zoltán - Molnos Péter: Festők, múzsák, szerelmek. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2006. 131 o.
„[…] a magyar festészet 20. századi történetében, senki sem állított gazdagabb és maradandóbb emléket
holtig tartó múzsájának, menyasszonyának, majd feleségének, mint Frank Frigyes. Áradó életörömöt sugárzó
remekművek tucatjain festette meg igéző szépségű, bájos arcú kedvesét, Mimit, aki e képel által a két
világháború közötti évtizedek, az art deco korszak nőideáljának egyik legszebben dokumentált képviselőjeként áll előttünk.”
Barki Gergely - Molnos Péter - Rockenbauer Zoltán - Molnos Péter: Festők, múzsák, szerelmek. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2006. 126 o.
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6 Czene Béla (1911-1999)

7 Scheiber Hugó (1873-1950)

Lány kékmintás ruhában, Kleopátra frizurával (Lány virággal)
Girl in Blue Pattern Dress with Cleopatra Hair (Girl with Flower)

Art deco virágcsokor rózsákkal, 1930-as évek
Art Deco Bunch with Roses, 1930s

60x80 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Czene Béla Lány virággal

53,5x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR	
Becsérték: 480 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 491 - 1 863 EUR	

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

n
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szőnyi istván

dunakanyar
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8 Szőnyi istván (1894-1960)
n

Dunakanyar (Zebegény)
Curve of Danube (Zebegény)
70x100 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 528 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 186 - 27 950 EUR	
„A stílus nem célja, nem lényege, csak mikéntje a művészi megnyilatkozásnak s önmagában semmi
értéke nincs. (…) Érthetetlen, hogy a művészek közül ma is sok lázas igyekezettel próbál korszerű
lenni s keresi a ma, sőt a holnap stílusát ahelyett, hogy önmagát adná. (…) Ha a művészetben
valakinek egyéni mondanivalója van s ezt őszintén, mesterkedés nélkül próbálja kifejezni,
lehetetlen, hogy munkája korszerűtlen legyen, mert korának hatása alól még erőszakkal sem tudja
kivonni magát. Minden művész, akit ez a név tényleg megillet, kialakít magának egy egyéni stílust
is. De ez nem elgondolások alapján készül, hanem szerves összefüggésben a művész egyéniségével
és lelkivilágával, az oeuvre-rel alakul ki. Akinek siker ezt az egyéni stílust megteremteni, az a
klasszikus művész” – szól Szőnyi bölcsessége 1943-ból.
„Az a művész, aki világosan meg tudta fogalmazni, hogy mit akar, az nyilvánvalóan megbecsüli a
kifejezés eszközeit is. Így kell érteni Szőnyi következő nyilatkozatát. » A technikának mindig csak
alárendelt szerepet szabad játszani, de azért a művésznek el kell sajátítani a hosszú gyakorlatot
kívánó nehéz és bonyolult technikát, mert szüksége van reá ahhoz, hogy elmondhassa mondanivalóit, hogy a benne lakozó alkotó ösztönt tevékeny munkára tudja fordítani, s hogy ebben az alkotó
munkában öröme is teljen. A művésznek tanulmányozni kell a műtörténelmet, meg kell, hogy
értse és ismerje a nagy mesterek kifejezési módját, hogy, általuk tisztába jöjjön mesterségének
kifejező eszközeivel és lehetőségeinek határával, s rájöjjön, mit mivel, milyen eredmény és hatás
mellett érhet el. Nem elég rátermettség és ennek tudata. Kell, hogy uralkodjon a technikán, s azt
műve érdekében jól használja. Nem szabad, hogy a mű értéke a felkészületlenség, a technikai
dadogás miatt kárt szenvedjen, hogy elsikkadjon belőle minden őszinte, friss melegség, minden
kifejező erő.«
/Végvári Lajos: Szőnyi István – Bernáth Aurél. Well-Press Kiadó, Miskolc, 2003. 50-51 o./

Szőnyi István: Zebegény, 1930as évek, magántulajdon
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9 rubovics márk (1867-1947)

10 zemplényi tivadar (1864-1917)

Balatoni hangulat vitorlásokkal
Balaton Mood with Sailboats

Délután a Balatonparton, 1910 körül
Afternoon by Lake Balaton, c. 1910

40,5x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rubovics M.

78,5x64,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Zemplényi Tivadar
Hátoldalon cimke | Label on reverse: A Magyar Királyi
Postatakarékpénztár raglapja

n

Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 466 EUR	
Becsérték: 240 000 - 320 000 Ft
Estimated price: 745 - 994 EUR
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Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 491 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR
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11 kokas ignác (1926-2009)
n

12 Nádler István (1938-)
n

Tavaszi motivum a kajászói zsidó temetőből
Spring Motive from the Kajászó Jewish Cemetery
88x104 cm
Akril, plextol, farost | Acryl, plextol on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kokas I.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse:
Kokas Ignác 1118 BP. Kelenhegyi út 12-14 „Tavaszi motívum a
kajászói zsidó temetőből” 88x104 cm plextol (farost)
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR	
Becsérték: 750 000 - 950 000 Ft
Estimated price: 2 329 - 2 950 EUR

48

Kieselbach galéria

No.4, 2000
No.4, 2000

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2003 Nádler István, Várfok Galéria – XO Terem, Budapest
- 2002 Moscow / Moszkva (hátoldalon / on rear, Artbureau
Budapest # 33)
- 2000 Nádler István, Várfok Galéria – XO Terem, Budapest

140x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon | Reverse: Nádler István 2000. No. 4
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 6 211 EUR	
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13 Mazzag István

14 Scheiber Hugó (1873-1950)

Tulipán, 2002
Tulip, 2002

Fák bárányfelhős égbolttal, 1930-as évek
Trees with Clouds, 1930s

90x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mazzag
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Mazzag 2002 Tulipán

60x49 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H.

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 932 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 3 727 EUR	
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Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 348 EUR	
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15 Bruck Lajos (1846-1910)

16 Munkácsy Mihály (1844-1900)

Fiatal lány, 1875
Young Girl, 1875

Munkácsy Mihály első vázlata a Parlamentben látható
Honfoglalás című képéhez, 1880-as évek
Mihály Munkácsy’s First Sketch to the Hungarian Conquest, 1880s

n

55x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bruck Lajos Párizs 875
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR	
Becsérték: 400 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 1 553 EUR	

n

23,5x31 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

Utak a Honfoglaláshoz

Az első vázlat

Munkácsy Mihály legnagyobb méretű festménye az 1893-ban befejezett, eredetileg
is az új Országház épületébe szánt, 61 négyzetméteres Honfoglalás, ami egyben a
magyar történelmi festészetnek is az egyik legméretesebb alkotása.
Jókai Mór lelkesen óhajtotta, hogy Munkácsy kapjon végre egy komoly
állami megbízást, ezért már 1884-től kezdve azt sulykolta a közvéleménynek, hogy
az újonnan épülő országházban igenis ott lenne a helye egy nagyszabású, a
honfoglalást ábrázoló Munkácsy-képnek. Bár az építész, Steindl Imre terveiben
egyáltalán nem szerepelt az országházba szánt monumentális festészeti dekoráció,
Munkácsy 1890 novemberében mégis aláírhatta az Árpád honfoglalása című képre
szóló megbízást. Amint a sajtóből tudjuk, a kompozíció terve már 1890 októberében, vagyis a tényleges megbízás előtt készen állt.

A nagy képek, a végső, befejezett kompozíciók sokszor alig emlékeztetnek már első
vázlataikra. Így van ez Munkácsy Honfoglalásával is. A trónon ülő Árpád köré
rendeződő kompozíció teljesen eltér a később kidolgozott képtervtől, melyen a lovas
Árpád és vezérei állnak a középpontban. A szakirodalom is ezt, a most árverésre
kerülő tusvázlatot tekinti a Honfoglalás első vázlatának. Így nevezi meg a képet
Munkácsy első életrajzírója Walther Ilges, s ezt a megállapítást veszi át Végvári
Lajos is az 1958-ben megjelent nagy Munkácsy-monográfiájában.
Mivel Munkácsy már 1890-ben eljutott a téma végső kidolgozásának
kompozíciójához, szinte biztos, hogy ez tusrajz még az 1884-es első ötletek idején
született. S ha készülésének pontos évét soha nem is tudjuk meg, abban biztosak
lehetünk, hogy ez a Honfoglalás első vázlata. Valamikor az 1880-as évek második
feléből.
Bellák Gábor

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 950 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 221 - 9 316 EUR	
REPRODUKÁLVA | reproduced
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- Walther Ilges: M. von Munkácsy, Bielefeld und Leipzig, 1899
- Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1958
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17 Böhm Pál (1839-1905)

18 Glatz Oszkár (1872-1958)

Fiatal lány a mezőn (Nyár)
Young Girl on the Field (Summer)

Kislány babával
Little Girl with Doll

28x18 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

66x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 173 - 3 106 EUR	

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 019 - 3 106 EUR	

n
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19 Mattioni Eszter (1902-1993)
n

Magyar Madonna, 1937 körül
Hungarian Madonna, c. 1937
201x125 cm
Tempera, fa | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattioni E.
Hátoldalon | Reverse: 1937-es OMKSZ kiállítási címke
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 106 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 696 EUR	
IRODALOM | bibliography
- Dr. Kiss Ákos: Mattioni Eszter művészete. Szekszárdi
Városi Tanács, Szekszárd, 1972.
– Gréczi Emőke: A hímeskő női mestere. Mattioni Eszter
művészete. In.: Artmagazin 2017/8.. 70-77 o.
– Az Ernst Múzeum kiállításai. Hollós-Mattioni Eszter
festményei és hímes kövei, Hrabéczy Ernő festményei,
Révész István festményei, Ripszám Henrik festményei,
Pólya Iván hímes kövei. Ernst Múzeum, 1938.

Mattioni Eszter leányiskolai
arcképe, 1914

A jövő piktúrája a fal

Szentek sárközi viseletben

Hímeskövek és freskók

Népviseletbe öltözött parasztmadonna áll kisleányával a
táblaképként hordozható freskó középen, két oldalán
imádkozó angyalként társnői, felette puritán szent
férfialak. Körben koronás magyar szentek sorakoznak (jobb
oldalt, a Szent Koronával a fején minden bizonnyal Szent
István). Alul állatok és kölykeik változtatják a betlehemi
istálló szentképre illő, egyéni változatává a különös
csoportképet. Mattioni Eszter pontosan érzékelte azt a
monumentális irányba törő festészeti korszellemet, amit
Aba-Novák 1931-es krédójaként ismerünk: „a jövő
piktúrája a fal”. A fiatal művésznő együtt dolgozott az
1920-as évek meghatározó neoklasszicizmusát képviselő
Szőnyi-körrel, 1927-ben az Aba-Novák körül verbuválódott igali művészkompániában is felbukkant (a festő
haláláig jó barátja marad, még dobermanját is megfestette), aztán a régi Szentendrei Művésztelepen dolgozott,
ahonnan jól ismerjük másik barátjával, Paizs Goebel
Jenővel készült, vérbő festőiséggel megfogalmazott Kettős
arcképét (1929, magántulajdon). Az 1930-as évekre
kiforrott piktúráját a folklorisztikus témák, a síkszerű látásmód, a hieratikus beállítás és a monumentális érzékenység
jellemezte – gyöngéd álomszerűséggel átitatva.

A szekszárdi polgárcsaládba született művésznőt mélyen
megérintette tágabb szülőföldjének, a Tolna megyei
Sárköznek népművészeti világa. A Sióagárdon, Decsen,
vagy a szomszédos Bogyiszlón megfestett parasztmenyecskéi archaikus bálványként magasodnak képein:
dekoratív felületképzésük az ikonok szent auráját idézi,
szembeforduló, szimmetrikus nézőpontja az ókori
hieratikus művészet időtlen magasztosságát. Alkotói
módszerében összefonódott a precíz megfigyelés és a
transzcendens szemszög: „nem etnográfiai alapon
akartam feldolgozni – vallotta –, amit láttam, hanem úgy,
ahogy én valóságnak és a valóságon túlinak elképzelem.
Mikor megragad a téma és ha dolgozni kezdek, erősen
megfigyelem a számomra már érdekes anyagot, azután
elfordulok tőle és önmagamba mélyedve lerajzolom azt,
amit a lelkemből kiváltott.” A most vizsgált képen a
nőalakok mind a sárközi népviselet fantasztikusan
részletgazdag elemeit hordják, a csúcsos pártától, a
vállkendőkön át, a fodros rokolyákig, de beállításuk és
fekete szemeik ősi szentekké avatják őket.

Mattioni rendszeresen Szolnokon töltötte a nyarakat, itt
kísérletezte ki a speciális cementes-mozaikos technológiát,
a „hímeskövet”. (A kezdeti fázisban részt vett Pólya Iván is,
de ő korai halála miatt csak kevés „hímes műköves” képet
alkotott, míg Mattioni az 1960–1970-es években is
sikeresen profitált a közösen bejegyzett találmányból.)
A különleges eljárást a bauhausos Molnár Farkas méltatta
az 1937-es katalógusban: „E modern felfogású festmények
tele lélekkel, temperamentummal, a művészi kéz
egyéniségével nem üres, tartalmatlan ornamentumok,
hanem a tiszta festői kifejezésnek nagy méretben is
előállítható, kőbeöntött táblái.” Mattioni színes
kődarabokat illesztett később – mozaikként – a képekbe,
de ennél a korai, 1937-es változatnál a falkép rusztikusszáraz felületének megidézése volt a cél, így a „magyar
szent család” valamiféle ősi sziklakápolna kultikus
freskójának tűnik. A második világháború, majd a
szocializmus nem törte meg Mattioni Eszter pályáját, de
nem hozhatta lére azt a monumentális életművet, amit
tehetsége ígért az 1930-as években és aminek egyik
különös remeke a most árverésre kerülő alkotás.

Férfimércével nézve
Az 1930-as évek gazdag nőfestő mezőnyében a kortársak
Mattionit egyértelműen a legjobb férfikollégák közé
sorolták; „komoly festőmunkát végez, amit férfiak is
megirigyelhetnének” – írta róla Petrovics Elek, rengetek új
képére utalva. 1931-ben megnyerte a Szinyei Társulat
tavaszi szalonján a Nemes Marcell-ösztöndíjat, 1933-ban
egyéni tárlaton mutatkozott be az Ernst Múzeumban,
következő évben megnyerte a KUT Tavaszi Kiállításának
legjobb képért járó díját, 1937-ben már a párizsi Jeu de
Paume múzeumban képviselte a magyarokat egy
nemzetközi nőművészeti bemutatón (itt vette meg a
Musée du Luxembourg tőle a Parasztmenyasszonyt,
valamint innen került el egyik műve az amerikai Carnegie
Intézetbe). 1938-ban a Szinyei Társaság fődíjjal tüntette ki,
freskója felkerült a párizsi világkiállítás magyar pavilonjának kapuzatára. Az Ernst Múzeumban rendezett
nagyszabású, 1938-as kiállításán a táblaképek mellett már
a „hímes műkőnek” nevezett, különleges eljárással készült
monumentális alkotásai is láthatóak voltak.

Mattioni Eszter: Baranyai asszonyok, magántulajdon
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20 Benkhard Ágost (1882-1961)
n

Fiatal lány selyemharisnyában, 1921
Young Girl in Silk Stocking, 1921
107x89 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Benkhar’ Ágost 921
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 106 EUR	

58

Kieselbach galéria

21 Lehel Mária (budapest 1889-1972
Peveragno)
n

Fiatal kalapos nő (Önarckép)
Young Woman in Hat (Self Portrait)
100x75,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lehel Mária
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 037 EUR	

A fotón Árpád Margit mutatja Lehel
Mária Kaméliás hölgy című képét
Bajor Gizinek, mögötte Lehel Mária
Kieselbach galéria
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22 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Tavasz a Gellérthegyen
Spring on Gellért Hill
42x63 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 528 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 186 - 27 950 EUR

„Mednyánszky néhány festményén az azonos képi motívumokat, kompozíciókat különböző,
gyakran éppen ellentétes tartalmakkal tölti meg. Az a művészi gesztus, ahogy az
interpretációt gyakorlatilag függetleníti, leválasztja az ábrázolás formájáról, Mednyánszkyt
a korát messze megelőző újító színében tünteti fel. Alkotói módszerének másik modern
vonása műveinek technikai kivitelezésében rejlik: tudatos, szisztematikus kísérleteken
keresztül kutatta fel, hogy egy-egy téma, egy-egy hangulat milyen festői, felületi
megoldást kíván, hogy képeinek ereje hogyan fokozható tovább a faktúra eszközével.
A most vizsgált, Tavasz a Gellérthegyen című kép, ezt a törekvést illusztrálja.”
Molnos Péter
„Mednyánszky legjellemzőbb képein az ábrázolás mélyén, a látható felszín mögött
meghúzódó titokzatos üzenetek ereje dominál. Az életmű fontos szegmensét alkotják azok
a művek is, melyek legnagyobb értékeit a szín – és formakezelés egyéni ízű, egyszerre
precíz és nagyvonalú megoldásában, a felület virtuóz, változatos kialakításában találjuk
meg. A Tavasz a Gellérthegyen Mednyánszky művészetének ezt a vonulatát reprezentálja.”
Molnos Péter

„Bizonytalanul szétfolyó egyéniségét csak a természettel kötött szoros kapcsolat avatta
művészetté… Kiült a természet elé s hagyta, hogy annak színei, formái, változó esetlegességei lelkét megérintsék. Az alkotó tulajdonképpen a természet volt, ő csak lejegyezte
elsuttogott szavait… A természet képei alaktalan, megfoghatatlan, soha meg nem
szilárduló, ködszerű vagy folyékony hangulatképek alakjában burjánzottak művészetében.
Első vásznától utolsóig érzéseinek rabja volt… Évtizedes csavargásai alatt, a természettel
való mély kapcsolata révén óriási formaemlékezet fejlődött ki benne. Tájképeit, melyeken
rajta reszket az első benyomás friss harmata, bármily hihetetlenül hangzik is, egytől-egyig
műteremben festette” – sommázza Genthon István Mednyánszky tájképfestészetét.

Mednyánszky László: Tabáni részlet,1900 körül, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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23 Katona Nándor (1864-1932)

24 Hubay Cebrián Andor (1898-1971)

Alkonyat a Tátrában
Dusk in Tatras

Nyár , 1931
Summer, 1931

59x74 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Katona Nándor
Hátoldalon | Reverse: Katona Nándor hagyatéki raglap

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

n

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 683 EUR
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 484 EUR

64
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n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 6 832 EUR

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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25 Ferenczy Valér (1885-1954)

26 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Szikrázó napsütés Nagybányán (Klastromrét)
Sparkling Sunshine in Nagybánya

Tükröződő patakpart házakkal (Hollandia), 1912
Brook Bank with Houses (Netherlands), 1912

59x80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ferenczy Valér

24x18 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlmutter

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 850 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 640 - 4 348 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR

n

n

Ferenczy Valér: Nagybányai táj, 1923,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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27 Bernáth Aurél (1895 - 1982)
n

Hotelszoba önarcképpel (Hotelszoba), 1970
Hotel Room with Self Portrait (Hotel Room), 1970
80x100 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 292 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 27 950 - 37 267 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Bernáth Aurél kiállítása, Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum,
1971. (kat 22. Hotel szoba)
IRODALOM | bibliography
- Bodri Ferenc: Bernáth Aurél retrospektívje Kaposvárt,
Művészet, 1972/3, 40-41.
- Barabás László: A miskolci országos grafikai biennále,
Kisalföld, 1963. december 8.

Bernáth Aurél: Tél, 1929 , Magyar Nemzeti Galéria
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Bernáth Aurél: Önarckép rózsaszín szobában, 1929-1930, magántulajdon

Bernáth Aurél egy gyönyörű és különleges sorozatra tette
fel a koronát 1970-ben, amikor megalkotta a most
aukcióra kerülő Hotelszoba című remekművét. A mester
művészi ereje teljében, közvetlenül két monumentális
falkép festése előtt állt ekkor, melyek a budapesti Erkel
Színház társalgójának falaira kerültek 1972-1973-ban.
A Hotelszoba története négy évtizeddel korábban indult,
amikor Bernáth megfestette az Önarckép ablak előtt
(Hotelszobában, 1929) című, ma a kaposvári Rippl-Rónai
Múzeum gyűjteményében lévő pasztelljét. A fekvő
formátumú kompozíció félig szobabelsőt, félig pedig az
ablakból a kinti világra táruló látványt rögzíti, középen a
művész alakjával. A téma figura nélküli előzménye az
1928-ban befejezett Reggel című remekmű volt, mely
éppúgy Pöstyénben született, mint a téma legtöbb, korai
változata. A művész frissen diplomázott felesége, Pártos
Alice 1926-tól egy évtizeden át dolgozott Szlovákiában, a
híres pöstyéni szanatóriumban. Bernáth minden évben
több hónapot töltött itt, ahol a zavartalan alkotómunka
ideális helyszínére lelt. Így emlékezett erről: „Mintha egy
oázisra érkeztem volna, szaharai gyaloglás után. Kedves
szoba várt rám, a szanatórium negyedik emeletén.
Ablakom alatt a Vág folyó éppen akkor áradtan rohant.
Tündéri kép. Nehéz szürke nyári felhők ülték meg az eget,
a folyó túlsó partja mögött pedig erdő-borította domb és
hegyvonulat a nedves nyár erős kék-zöldjébe áztatva,
nagyvonalú panorámát adott.”

	A Hotelszoba különböző változatain néha
feltűnik maga a festő is; olykor csak a falon lévő tükörben
látszódik a szoba másik fele, vagy épp maga a művész;
időnként megjelennek madarak is az ablakpárkányon, vagy
a levegőbe emelkedve. Állandó viszont a többé-kevésbé
lebbenő függöny; néhány egyszerű bútordarab; a
mosdótál és vizeskancsó összetartozó kettőse; a
lankás-dombos tájban kanyargó Vág folyó látványa;
valamint a művész számára oly fontos apróság: a
hotelszoba finomszövésű, virágmintás tapétája. Zenei
hasonlattal élve, Bernáth a Hotelszoba azonos alaptémáját, mindig más és más hangszerelésben adta elő. Idővel a
kompozíció mind finomabb rétegeit fejtve fel, s egyben új
és újabb lírai hangulatokat rögzítve a festészet eszközeivel.
Bernáth önmagukban és sorozatban szemlélve is csodás
darabjai, elsősorban érzelmi telítettségükkel ragadják meg
a szemlélőt.
	A sorozat időrendben következő darabja az
Önarckép rózsaszín szobában (1929-1930), mely a
Radnai-gyűjtemény Bernáth-kollekciójának legköltőibb
gyöngyszeme. „Bernáth Aurél egy ízben maga foglalta
szóba művészi hitvallását: ’Nem a kép tárgya a fontos,
hanem a szellemi valóság, amely általa testet öltött.’
Szellemi valóság: Már ez a fogalom is olyan elmélyült
módjára vall a festői meglátásnak, amely messze túljár a
naturalizmus és impresszionizmus pusztán külszínre
szorítkozó érzékletén.” – írta Kállai Ernő 1935-ben. Kállai

pár évvel később - többek között Bernáth egyik főművének
részvételével - megrendezte azt az Új romantika című
kiállítást, mely egyértelmű programjával, azóta elfeledett
kulcsot kínál a két háború közötti hazai festészet egyik
legjelentősebb vonulatának megértéséhez. Ez a művészeti
irány a Bernáth-Egry-Szőnyi neveivel fémjelezhető
magyar újromantika, amelynek bevezetésre kínálkozó
fogalma, régen várt közös nevezőre hozhatja és a
nyugat-európai festészet történetének vérkeringésébe is
visszakapcsolhatja a két háború közötti magyar
képzőművészet jelentős részét. Kállai az érzések és álmok,
sejtelmek és látomások képi megfogalmazásaiból álló
kamaratárlatával, egykor a magyar festészet romantikus
vonulatának folytonosságára hívta fel a szakma és a
nagyközönség a figyelmét egyaránt.
	A Hotelszoba témája olyan fontosnak
bizonyult Bernáth számára, hogy három évtizeddel később,
1962-ben litográfiában is megalkotta azt. Az összesen 25
példányban, de azon belül több színváltozatban nyomott
kőrajz, a művész talán legsikerültebb sokszorosított műve.
„A Hotelszoba csak úgy árasztja magából az átköltött valóság igézetét.” - írta Barabás László a mű nyilvános
bemutatásakor. Bernáth e csodálatos szekvencia utolsó
akkordjaként végül, 1970-ben megfestette a most
aukcióra kerülő pasztellt, mely igazi fénypontja és ihletett
befejezése az egész életművet végigkísérő témának. Ezen
utoljára ismét feltűnik maga a művész, de már csak „tükör
által homályosan”, mint egy álomkép szereplője az
emlékek birodalmában. „Fogd meg ezt a napot! Öreg vagy
már, tanuld meg végre, hogy az idő halad. Tanuld meg,
hogy kell megfogni a jelent, ha azt akarod, hogy igazán a
tiéd legyen.” (Bernáth Aurél, 1968)
Rum Attila

Bernáth Aurél: Reggel, 1928, Magyar Nemzeti Galéria
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28 keszegi horváth lászló (1953-)

29 Scheiber Hugó (1873-1950)

Balatoni vitorlás
Sail Boat on Lake Balaton

Esti fények tükröződése a vízen
Ewening Lights on the Water

40x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Keszegi H L

47x29 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR
Becsérték: 240 000 - 320 000 Ft
Estimated price: 745 - 994 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 174 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR

n
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30 Scheiber Hugó (1873-1950)

31 Halápy János (1893-1961)

Art deco virágcsokor margarétákkal
Art Deco Bunch of Flowers with Daisies

Impresszionista virágcsendélet
Impresionist Still Life with Flowers

50x35 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

126x90 cm
Olaj, vászon faroston | Oil, canvas on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Halápy János

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 4 969 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor német magángyűjteményben
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32 Kádár Béla (1877-1956)

33 bernáth aurél (1895-1982)

Art deco jelenet
Art Deco Scene

Kilátás a Dunára (Gödi kert)
Danube View (Garden in Göd)

47x30 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla

50x35 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA

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

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 491 EUR
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 329 EUR

n
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34 Klie Zoltán (1897-1992)
n

Álom, 1930-as évek
Dream, 1930s
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klie
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 212 - 9 317 EUR
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35 Ámos Imre (NAGYKÁLLÓ 1907-1944 OHRRUF)

36 Anna Margit (1913-1991)

Elmúlt idők (Vityebszk)
Old Times (Vitebsk)

Lány kék blúzban (Tovalépő), 1943
Girl in Blue Blouse (Passing), 1943

29x23,5 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ámos I.

30x22 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Anna Margit 943

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 174 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 700 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 2 795 EUR

n
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37 hencze tamás (1938-2018)
n

El nem küldött levél, 1962
Unsent Letter,1962
15x30 cm darabonként
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Hencze T 962
A 3 mű együttes kikiáltási ára: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 696 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A művész hagyatékából

Hencze Tamás budai lakásában a 2000-es évek elején

Hencze Tamás: Le Retour France An Bateau, 1960-as évek, magántulajdon
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38 el kazovszkij (1948-2008)
n

Tojástartó grál, 2002
Egg-Cup Grail, 2002
95x115 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon a vakrámán | Signed on the
reverse: El Kazovszkij

El Kazovszkij

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 7 453 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Túlélő árnyéka – az El Kazovszkij életmű, Szépművészeti
Múzeum – MNG, 2015
- 2004 El Kazovszkij: Én és a hattyúm, Aulich Art Galéria,
Budapest (numbered on rear A 12)
- 2003 El Kazovszkij: New Paintings / Új képek,
Várfok Galéria – XO Terem, Budapest
- 2002 El Kazovszkij, Várfok Galéria – XO Terem, Budapest
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Túlélő árnyéka – az El Kazovszkij életmű, Szépművészeti
Múzeum – MNG, 2015, Katalógus EK 2849, page/oldal 283.
- El Kazovszkij, katalógus, Budapest, Várfok Galéria, 2003, 23.
- Várfok Galéria 2002. Várfok füzetek 1., katalógus, Budapest,
Várfok Galéria, 2002, 19.

El Kazovszkij: Gral I., magántulajdon

86

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

87

39 Jakuba János (1909-1974)

40 Szabó Vladimir (1905-1991)

Balatonfüredi kikötő vitorlásokkal
Balatonfüred Port with Sailing Boats

Balatoni vitorlás, háttérben a Tihanyi apátsággal
Sailing Boat on Lake Balaton with Tihany Abbey

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

50x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve középen lent | Signed lower centre: SZV

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR
Becsérték: 240 000 - 320 000 Ft
Estimated price: 745 - 994 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

n
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Koszta józsef

szélmalom
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41 Koszta József (1861-1949)
n

Szélmalom, 1920 körül
Windmill, c. 1920
53x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 14 907 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 18 634 - 29 503 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor német (mannheimi) magántulajdonban
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.

Koszta József: Szélmalom, (Koszta József Múzeum, Szentes)
a múzeum katalógusainak címlapján

Festészeti transz
Nehéz elképzelni, hogy a fiatal Koszta – a brassói reáliskolák
elvégzése után – fényképésznek állt, és csak ez után a rövid
kitérő után került fel Budapestre a Mintarajziskolába, majd a
Müncheni Akadémiára. Bár a portréfotózás akkoriban összefolyt
az arcképfestészettel, Koszta művészi kifejezésmódja a lehető
legtávolabb sodoródott a fénykép leíró nyelvezetétől. Ahogy
Herman Lipótnak mondta 1937-ben: „Nem azt kell mondani a
kép előtt: ilyen a természet, hanem: ezt érezte a festő, s lám, ki is
fejezte. Nehéz definiálni, hogy is jött létre, hiszen sokszor csakis a
pillanat transzában teremtődik meg a kifejezési mód is”. Koszta
mélytűzű, teljesen egyéni, expresszív ecsetkezelése ebből a
különleges „transzállapotból” táplálkozott, abból a megrendülésből, ahogy elvarázsolta az alföldi tanyavilág semmi máshoz nem
hasonlítható zamata.
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Párizsi tanulságok
Az elhúzódó iskolai évek után Koszta József 1910-ben jutott ki
Párizsba. Bár sosem akart a friss avantgárd izmusokhoz
csatlakozni, művészete mégis felszabadult. Az ekkor megtalált
nyugtalanul vibráló színkavalkád, erőteljes foltfestészet és gyors
rögtönzőképesség már a fauvizmus gesztusait vegyítette a
posztimpresszionizmus tanulságaival. Párizsból visszatérve végre
volt hová hazautaznia: a Szentes melletti tanyavilágba.
1911-ben kibérelte a Lakos tanyát, ahol végre azt az alföldi tájat
festhette, amely – saját meghatározása szerint – „leginkább és
legegyetemesebben viseli magán a magyar fajiságot, a magyar
táj jellegzetességeit”. Koszta rendkívüli színérzékenysége ebben a
környezetben tudott legteljesebb kibontakozni. Az egyik
legkedvesebb, ikonikussá vált témája a berekháti szélmalom és a
tövében álló cigányputrik, ahová rendszeresen kijárt 1913-tól
dolgozni.
Boglyák és malmok
Claude Monet 1890 körül festette híres Szénaboglya-sorozatát a
Giverny melletti földeken. A jellegzetes formájú, normandiai
boglyák tökéletes lehetőséget teremtettek az impresszionista
festő számára, hogy a ragyogó napfény változó reflexfényeit
vizsgálhassa. Ez a Monet-sorozat vethető össze leginkább a
magyaros ízű plein air legnagyobb képviselőjének, Kosztának a
szélmalmos képeivel. A Nemzeti Galériában őrzött változaton a
malom sötétlő barna kúpként magasodik a vakító fehér falú
épületek fölé (Tájkép szélmalommal, 1915 körül), a szentesi
múzeum variációján koronás királyként uralja az őszi tájat
(Szélmalom, 1915 körül, Koszta József Múzeum), a Kövesigyűjteményben található változaton pedig brutális színkontrasztok között üli meg a házikók világos sávját (Malom putrikkal,
1916 körül). A most vizsgált képen Koszta megkerülte az
építményt, és a másik irányból nézi, így a malom nem marad
árnyékban, hanem világos tömbként rajzolódik ki a jellegzetesen
sötétkék, „kosztás” égbolt előtt.
Külföldi malmok
A malom téma hamar gyümölcsözővé vált Koszta számára: a
Berekháti szélmalom című alkotása megnyerte a barcelonai
világkiállítás aranyérmét 1929-ben. A szentesi Koszta Múzeum
ma is saját szélmalom-változatát rakja kiadványai címlapjára, de
a nemrég megjelent, Szinyei Merse Anna által jegyzett
Koszta-monográfia címlapján is az egyik – magángyűjteményben
őrzött – változat látható. A most vizsgált festmény egy eddig
nem ismert, főmű-rangú variációja a témának. Egy különleges
sorsú német gyűjteményből tért haza Magyarországra. A két
világháború között nemzetközileg is ismert Koszta festménye
annak idején egy Bécsben élő család becses műgyűjteményét
gazdagította. A szovjet csapatok elől a tulajdonos Mannheimbe
menekült 1945-ben. A vörös hadsereg egy tábornoka lakott a
bécsi lakásban a kényszerűségből otthagyott bútorok és
festmények között, amelyeket csak jó tíz évvel később, 1957-ben
(miután a szovjetek kivonultak Ausztriából), lehetett eljuttatni a
Német Szövetségi Köztársaságban lakó családnak.
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42 Járitz Józsa (1893-1986)

43 Scheiber Hugó (1873-1950)

Virágzó almafák (Tavasz)
Flourishing Apple Trees (Spring)

Házak a vízparton (Tükröződés), 1930-as évek
Houses by the Waterfront (Mirroring), 1930s

30x40 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Járitz

55x51,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 622 EUR
Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 243 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 863 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 484 - 3 727 EUR

n
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44 Vén Emil (1902-1984)
n

Olasz halászfalu, 1974
Italian Fishing Village, 1974
100x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vén
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 329 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 658 EUR

Vén Emil: A Canal Grande a Rialto-híddal, magántulajdon
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hantai simon

blanc
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45 Hantai Simon (1922-2008)
n

Blanc, 1973–74
White, 1973-74
60x40 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Hantai S 73–74.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 37 267 EUR
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 46 584 - 77 640 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Élő búcsú – Juhász Ferenc emlékkiállítás,
Kieselbach Galéria, 2016

Hantai Simon

IRODALOM | bibliography
- Hantai. 1960–2001. II. Szerk.: Makláry Kálmán,
Makláry Artworks, Budapest, 2013.

A Hantai kép hátoldala

A kép hátoldalán látható szignó

Hantai Simon: Cím nélkül (A Fehérek sorozatból), 1973, Museum of Modern Art (MoMA), New York
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Hantai Simon műtermében fest

Hantai Simon a háború utáni magyar modern festészet
vitathatatlanul legnagyobb presztízsű képviselője.
Nemcsak a Pompidou Központban rendezett, 2013-as,
nagy retrospektív kiállítása vagy az olyan sztárfilozófusok
barátsága, mint Jean-Luc Nancy és Jacques Derrida
tanúskodnak erről, hanem a nemzetközi aukciós házak
leütései is. Eddigi rekordja 4,4 millió euró a párizsi
Sotheby’s árverezőházánál 2016-ból. A francia háború
utáni absztrakt festészet – komoly filozófiai súllyal
rendelkező nagymestereként – a nemzetközi műtárgypiacon szereplő árai már alig elérhetők a magyar vásárlók
számára.
Hantai Simont a világ egy magyar származású francia
festőként ismerte meg, aki élete első két évtizedét
Magyarországon töltötte és innen eredeztethetőek festői
világának első forrásai is. Az 1941/42-es tanévben vették
fel a Képzőművészeti Főiskolára, ahol mesterségbeli
előképzettség, gyakorlat és művészeti ismeretek nélkül
kezdte meg tanulmányait Aba-Novák Vilmos osztályában,
freskó szakon. 1941 decemberében Aba-Novák meghalt,
Kontuly Béla vette át az osztályt. Hantai Simon 1944-ben
a főiskolán beszédet mondott a németek ellen, ezért aztán
bujdosnia kellett. Elfogatási parancsot adtak ki ellene.
Elbújt a szőlőhegyen. A háború után Budapestre költözött

Simon Hantai: Fehérek, 1973, magántulajdon

és Damjanich utcai lakása a fiatal gondolkodók, művészek
találkozóhelye lett. 1945 áprilisában kiállítása volt a József
körúton, a volt Bányász moziban. Hantai Simon
1947–1948-ban, sok más képzőművésszel együtt
ösztöndíjat kapott Rómába, a Római Magyar Akadémiára
- innen soha többet nem tért vissza Magyarországra,
Párizsban telepedett le.
A fehér ereje
A most vizsgált festmény Hantai érett periódusából való, a
festő emblematikus, „gyűrtnek” (pliage) nevezett
technikájával készült. Az 1960-tól készített pliage-képek
között külön korszakot alkottak az 1973-1974 között
született Blancs (Fehérek) című sorozat egyes elemei.
Hantai művészetében 1968-ban állt be egy nagy fordulat,
miután meglátogatta Cézanne Les Lauves-i műtermét és
Matisse vence-i kápolnáját, s a nagy elődök nyomában
járva ő is mozgósította a festetlenül maradt fehér színt.
Ugyanúgy hajtogatta és csomózta a vászont, majd az
összegyűrt textilt különféle színekkel festette be, utána
pedig kihajtogatta és kisimította, ahogy a többi pliage
képe esetében. De a Blancs sorozatnál, ahogy Berecz
Ágnes írja a 2013-as monográfiában előtérbe került a

fehér szimbolikája: „A ciklus darabjaiban – akárcsak
Mallarmé Kockadobásában – » a ’fehér’ az, ami szembetűnik és fontosságot nyer.« A fehér hatások – az üresnek és
csöndesnek tételezett zónák a tér megvilágításától és a
körülöttük lévő színektől függően különböző értékeket és
telítettségi fokokat vesznek fel, feltárva a fehérek
változatait – vagy ahogyan Mallarmé fogalmazná –
poliszémiáját. (…) A térbeliség illúzióját keltő részletek az
opálos és az áttetsző színek játékával térbeli mélységekre
utalnak, s ezáltal felerősítik a kép előtt lejátszódó
érzékzavart. Nem csak a színek és a fehér, a sík és a tér
közötti viszonyrendszer íródik felül folyamatosan, hanem
a rész és az egész, az illúzió és a valóság közötti
kapcsolatok is.”

Antonio Semeraro: Hantai Simon munka közben, 1989
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46 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

47 Vaszary János (1867-1939)

Fürdőző
Bather

Tánc (Salome)
Dance (Salome)

56x29 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ajánlással Iványi Grünwald Béla

41x24 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J.

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 174 EUR

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 683 EUR
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 118 - 1 491 EUR

n
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48 Harmos Károly - Karol harmos
(somogy 1879-1956 révkomárom)
n

Vándor a folyóparton
Wanderer on the River Bank
33x45 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Harmos
Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 087 EUR
Becsérték: 400 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 1 553 EUR
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„Műtermének falait sűrűn borítják a képek, nem fárad ki a munkában,
neki vidámságot szerez minden egyes ötlet, minden újabb szín. Néha
architekturális eszméket emel papiroson, máskor tértől és időtől
távolhulló figurákat, de van idő, amikor a természetet formálja át a
maga számara: tájakat, réteket, fergeteges viharokat, napsütést,
bogarat, virágot s levelet talál ki. S mindennek végén szimbólum
kerekedik elő: az élet különféle elvont fogalmait jeleníti meg néha
egységes szerkesztéssel, máskor pedig egyetlen képen a gondolatok
rajával. S bármennyire ötletszerűnek látszik is ez: mindig fegyelmezett,
mindig tudja, mit akar, mindig célba talál.”
/Magyar Minerva 5. (1934) Szombathy Viktor: Harmos Károly
művészete 281 o./

49 Orbán Dezső (1884-1987)
n

Francia katedrális (Beauvais), 1923
French Chatedral (Beauvais), 1923
54,5x73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Orbán Beauvais 1923
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 659 EUR
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50 Tipary Dezső (1887-1967)
n

Margitsziget, háttérben a Budai várral, 1920 körül
Margaret Island in Background with the Buda Castle, c. 1920
80x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tipary D
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 367 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 2 795 EUR
IRODALOM | bibliography
- Gömör Béla: Tipary Dezső élete és művészete. GMR
Reklámügynökség Bt. Budapest, 2010

Boromisza Tibor: Margitszigeti nyárfák, 1922, magántulajdon
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51 Balázs János (1905-1977)

52 Ősi László (1947-)

Szabadban
Outdoors

Eligazítás (Készséges vasutas), 2019
Briefing (Helpful Railway Man), 2019

36,5x37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: B János

41x46 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve középen iktatókönyvben | Signed centre: Ősi 2019

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 746 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 243 - 1 864 EUR

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 2 795 EUR

n
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53 Hantai Simon (1922-2008)
n

Római csendélet, 1948
Roman Still Life, 1948
37x48 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Hantai 1948 Róma
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 21 740 - 31 055 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A művész személyes ajándéka a tulajdonosnak
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Berecz Ágnes: Hantai Simon
IRODALOM | bibliography
- Hantai. 1949–1959. Szerk.: Makláry Kálmán, Makláry
Artworks, Budapest, 2012.
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Bálint Endre: Csendélet hallal, 1946, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Hal nélküli tradíció
A magyar festészet nem bővelkedik a halas csendéletekben, pedig a modern nyugati művészet – mediterránabb
étrenden tartott – képviselői rendszeresen dolgozták fel a
hétköznapi témát: Braque százszor is megfestette
(rendszerint citrommal), Paul Klee pedig kozmikus
szimbólumok közé illesztette (A hal körül, 1926, MoMA).
Amikor a magyar avantgárd művészek a halhoz nyúltak,
akkor rendszerint a torokszorító szegényességet, a
proletárok sovány eledelét ünnepelték benne az
evangéliumi-jézusi halszimbolika szentségével beragyogtatva, mint a piaci hentes papírjából kibontott, aranyló
sztaniollal applikált füstölt hering Derkovits Gyulánál
(Halas csendélet I., 1928, MNG) vagy Kassák Lajos fehér
tányérra festett pőre békásmegyeri keszege (Halas
csendélet, 1948 körül, MNG).
Joie de vivre
Hantai Simon most vizsgált halas csendélete inkább
illeszkedik a mediterrán halvacsorákban az életet (»la joie
de vivre«) ünneplő modern festészet nyugati sodrába.
(Különös véletlen, hogy Párizsban épp a Rue Georges
Braque-on volt később műterme.) A sütőtepsiben
összerendezett nagy szemű tengeri halak – a parázsként
izzó barnákat nézve – nem is az asztalon várakoznak,

Derkovits Gyula: Halas csendélet I., 1928, Magyar Nemzeti Galéria

hanem még a kemencében sülnek ropogósra. Körülöttük
apró paradicsomok és egy római kerámiatál. A pályáján
elinduló fiatal Hantai, a kép születésének évében,
1948-ban – egy hamarosan megszűnő – állami
ösztöndíjjal utazgatott Olaszországban. Ekkor jutott el az
Örök Városba, ahol megörökítette a sülthal-vacsorát. A
mélységesen filozofikus alapkarakterű Hantai esetében
biztosra vehető, hogy kultúrtörténeti rétegzettségű
szimbolikát kell keresnünk a háttérben. Hasonló
csendéletek – ebben a korszakában – olyan naiv
eszközökkel megfogalmazott, színpadszerű festményein
tűntek fel apró részletként, mint az Életöröm (1946) vagy
Az erkélyen (1947, Janus Pannonius Múzeum).
Posztkubizmustól az art brutig
Mikor Hantai és felesége 1948 szeptemberében Párizsba,
abba a „szörnyű nagy Bábelbe” érkezett, nem volt tőle
idegen a francia modernség. A budapesti Képzőművészeti
Főiskolán tanára, Francois Gachot keltette fel érdeklődését
a Párizsi Iskola festészete iránt. Hantai – mielőtt debütált
volna „topo-morfikusnak” nevezett burjánzó szürrealista
vásznaival Párizsban az ötvenes évek elején – a 20. századi
modernség expresszíven megmunkált, nyersen fogalmazó,
de színérzékeny és a naivitásra fogékony festészeti
kifejezésmódjaival kísérletezett. Egyszerre izgatta
fantáziáját a Főiskola murális szakán elsajátított tudás, a

15. századi itáliai freskók képi nyelve és Pierre Bonnard
képépítő szerkezetessége. A Halas csendélet – ebből a
kísérletező korszakból – leginkább a század közepi, art brut
felé kacsingató, posztkubista alapvetésű esztétika
nyelvezetén szólal meg.
Halszem optika
„Az ember talán nem is a világegyetem központja és
fókusza. Éppenséggel azt a gondolatot is megkockáztathatnánk, hogy léteznek fölötte, az állati lét szintjén olyan
lények, melyek viselkedése éppen olyan idegen a számára,
mint amilyen az övé lehet a kérész vagy a bálna számára”
– relativizálta az emberi perspektívát a szürrealizmus
pápája (és Hantai lelkes felfedezője), André Breton
1942-ben. Az állati létezés felmagasztalásán való
eltöprengés közel állt a bestiális és zsigeri szürreális világot
kialakító fiatal Hantai gondolkodásához, ami hamarosan
szembe fordult a militánsan antiklerikális avantgárd
szellemiségével, a katolikus misztérium formabontóan
egyéni útjára terelve az alkotót. Ahogy a későbbi Szűz
köpönyegei sorozat is Mária kék palástját elevenítette fel,
úgy idézhetik a római csendélet halai a csodálatos
halszaporítás krisztusi történetét.
Rieder Gábor

Kassák Lajos: Halas csendélet, 1948 körül, Magyar Nemzeti Galéria

114

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

115

54 pór bertalan (1880-1964)
n

Tavasz a patakparton, 1919
Spring by the Brook, 1919
64x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pór B 1919
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 423 EUR
Becsérték: 5 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 17 081 - 23 292 EUR

Szepességben festett tájképein a „fellazított színfoltok kékben-sárgában zöldben
vibrálnak a vásznon. A mű szerkezeti felépítése, a tájrészlet kivágata, az oldott
festőiség Cézanne tájkompozícióira és a fauve mesterek ecsetkezelésére egyaránt
utalnak.” – Passuth Krisztina ekként összegzi Pór tájképeinek jelentőségét.
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55 Herrer Cézár (1868-1919)

56 Tibor Ernő (1885-1945)

Velence
Venice

Szent Márk tér a Bazilikával és a Dózse palotával
Saint Mark Square with the Basilica and the Doge Palace

48,5x38 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Herrer C V

67x97 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tibor Ernő
Hátoldalon saját kezű felirat | Autograph inscription on reverse: Tibor Ernő

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 367 EUR
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Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 229 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR
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57 telemaco signorini (1835-1901)
n

Vitorlás
Sailboat
15x9 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: TS
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 696 EUR

A kép hátoldalán autográf felirat
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58 aligi sassu (milano 1912-2000 pollenca)
n

Három lovag csatája, 1941
Battle of the Three Knights, 1941
200x200 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Sassu 41
Hátoldalon cimkék | Labels on reverse:
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 55 901 EUR
Becsérték: 22 000 000 - 32 000 000 Ft
Estimated price: 68 323 - 99 379 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Péterfy Lajos gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Palazzo Storico Credito Bergamasco, Bergamo, 2018

A kép hátoldalán lévő kiállítási címke és felirat

122

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

123

Olasz-magyar párbeszéd

Az olasz Guernica

Magyar szál

Bár a 19. század végétől kezdve Párizs számított a modern
festészet vágyott célpontjának, a közelebbi Olaszországgal
is élénk kulturális párbeszéd folyt. Az első pesti akadémia
megalapítója, Marastoni Jakab Velencéből származott, de
Markó Károly is Firenzében vált európai rangú piktorrá. A
magyar műértők és múzeumi szakemberek rendszeresen
jártak Itáliába, követték az olasz festészet friss eredményeit (a klasszikusok csodálata mellett). Nem véletlen, hogy
olyan nagy kulturáltságú művészek munkái is megtalálhatóak a Szépművészeti Múzeumban, mint például Giovanni
Segantini, vagy hogy Giacomo Favrettóról Lyka Károly egy
teljes portrét közölt az 1903-as Művészet hasábjain (a
Szépművészeti is őriz tőle képet). Ezt a viruló olasz–magyar festészeti kapcsolatot tette hivatalossá a két
világháború közötti kultúrpolitika, ami nemcsak abban
merült ki, hogy ösztöndíjas piktorok dolgozhattak a
fővárosban (Római Iskola), hanem hogy a nagy nemzetközi
seregszemléken az olasz állami szervek és a király
rendszeresen vásároltak a magyar műtárgyakból. Aligi
Sassu festménye ennek a különösen gazdag olasz–magyar
kulturális párbeszédnek az egyik legszebb, egész különös
történettel rendelkező dokumentuma.

Aligi Sassu neves milánói festő és szobrász, aki a
klasszikusok vállán álló, figurális, humanista művészet
képviselője volt hosszú pályafutása alatt. A fiatal
képzőművészt 1937-ben letartóztatta a fasiszta kormány
a spanyol polgárháború elleni tiltakozás miatt, két éves
börtönbüntetése alatt festeni sem tudott, de rengeteg
rajzot készít, többek között a Három lovag csatájának
vázlatait is. A rendőri megfigyelés alatt álló alkotónak
1941 tavaszán sikerült kiállítási lehetőséghez jutnia a
genovai Stefano Cairola galériájában, ahol egy hajózási
vállalkozó felvásárolta az összes alkotását. Így vált
lehetővé, hogy nekiálljon monumentális kompozíciójának,
képpé gyúrva át Scipione (Gino Bonichi) verssorait: „Íme a
lándzsa a kancák ágyékába hatol / égnek ugorva sikít, s
rándul a teste feje” (Márton Zsolt fordítása). A humanista
művész érzékelve maga körül a háborús pszichózist, fél
éves munkával, még 1941-ben megfestette az „olasz
Guernicát”, a Három lovag csatáját. Bergamóban szerette
volna bemutatni a hatalmas alkotást, de az illetékesek
– botrányos módon – elutasították. (Az elutasítást és a
zsűritagok nevét Sassu keserűen felírta a vászon
hátoldalára.)

1942-ben két magyar üzletember, az amatőr festőként is
dolgozó Péterfy Lajos (1894-1944) és Gecső Sándor
szobrász (1890-1962) Budapestre hozta a művet.
Az 1930-as évektől mindketten vezető beosztásban
dolgoztak a Gamma Finommechanikai és Optikai
Műveknél, amely többek között légvédelmi ágyukhoz gyártott műszereket, az olasz hadsereg számára is. A Gamma
művek képviseletében Péterfy és Gecső többször járt
Itáliában, ott vásárolta meg Péterfy a Három lovag
csatáját attól az Alberto Mondadoritól, aki ezekben az
években tudósító volt Magyarországon. (Gecső egy
Sassu-tanulmányt vásárolt meg, amely 2008-ban Bécsben
került eladásra.)
A pacifista Péterfy rövidesen elvesztette állását az egyre
nácibarátabbá váló Gamma Műveknél, anyagilag
tönkrement, belépett az illegális ellenállásba, majd 1944
decemberében meggyilkolta a Gestapo.
Klasszikusok expresszív stílusban
Sassu a Három lovag csatájában mindenekelőtt a
reneszánsz előképekből és a kifacsart drámai barokk
kompozíciókból építkezett. Tajtékzó szájú, izomtónusokkal
modellált csataménjeiben ott kísértenek a legnagyobb
lófestők paripái, Rubenstől, Delacroix-n keresztül, de
Chiricóig. A festmény középpontjában három, a klasszikus
csataképekhez hasonlóan félmeztelen lovas állja körbe
egymást, az egyik lesújtani készül, a másik pedig már
belemélyesztette lándzsáját a harmadik vállába; alattuk és
körülöttük elesett és harcoló férfialakok. A vérbő,
expresszív ecsettel megfogalmazott jelenetet kivételesen
erős, kontrasztokban gazdag kolorit teszi drámaivá. Sassu
azt gondolta, hogy a Három lovag csatája megsemmisült
Budapest ostroma vagy az 56-os forradalom alatt, ezért
1975–1991 között, archív fotók alapján készített róla egy
– jóval gyengébb kvalitású – kései változatot. Több évtized
után a festmény egy nagy szabású Sassu-kiállításon
mutatkozott be a széles közönség előtt Bergamóban 2018
őszén.

Márffy Ödön: Lovak a vízparton, 1942 körül, magántulajdon
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59 Vörös Géza (1897-1957)
n

Nagybányai táj, 1925
Nagybánya Landscape, 1925
61x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vörös Géza NB. 925,
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon címke
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 106 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nemzeti Szalon 1926. május 5.
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A Magyar Nemzeti Galériában 2006-ban megrendezett Magyar Vadak kiállítás hívta fel a figyelmet néhány, még az első világháború
előtt Párizsban élt és alkotott művészre, akiknek neve és munkássága
azóta szinte teljesen feledésbe merült. […] így került előtérbe Kóródy
Elemér felesége, Ferentzy Márta, aki Henri Matisse tanítványa volt.
„Kóródy a feleségével, a szintén magyar származású Ferentzy Márta
festőművésznővel együtt a Salon des Indépendants-ben állított ki. Az
előkelő helyeken nagy feltűnést keltettek a művészpár képei - s a
külföldi lapok után a magyar fővárosi lapok is megtetszettek a párisi
művészvilág vezetőinek, hogy a legelső műbíráló: Delaunay Róbert
előterjesztésére meghívták a Champs-Elyséen levő világhírű szalonba, a Salon International-ba kiállítani.”
/ Ars Hungarica, 2008 (36. évfolyam, 1-2. szám)
Tóth Károly: Kóródy Elemér és Ferentzy Márta. Egy elfelejtett
magyar festő-házaspár a párizsi avantgárd bűvkörében 209 o./

60 Ferentzy Márta (girált 1880-1918 ungvár)
n

Tavaszi virágzás
Spring Blooming
50x64,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Marthe De Ferentzy
Hátoldalon | Reverse: kiállítási címke 1911 Paris Őszi Szalon

Az 1911-es párizsi Őszi Szalon
kiállítási címkéje

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 106 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1911 Paris Őszi Szalon
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61 Krizsán János (1866-1948)
n

Napsütéses Nagybánya (Tél), 1935
Sunny Nagybánya (Winter), 1935
100x110 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Krizsán J. 935
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 969 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 454 - 11 802 EUR

Ziffer Sándor. Téli táj 1917, magántulajdon
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62 nagy istván (1873-1937)
n

Csíki havasok, 1920-as évek második fele
Alps of Csík, second part of 1920s
70x84 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 26 397 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 37 267 - 55 900 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor angol magángyűjteményben
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Nagy István. Tisztaság, tömörség, transzcendencia.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2019. 389. o.
IRODALOM | bibliography
- Nagy István. Tisztaság, tömörség, transzcendencia.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Kieselbach Galéria, Budapest,
2019.

Darabos György: Erdély, 2006
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Erdélyi tájak a Kieselbach Galéria 2019-es Nagy István kiállításán

Csíki rönkházak
Kristálytiszta levegőjű téli táj a Csíki-havasokból: meredek
hegyhátak halmozódnak egymásra, szénfekete árnyékokkal és harsogó királykék felületekkel. Valahol a csúcsokon
túl, a felhőtakaróval fedett égbolt szélén lebukik a nap, a
hóval borított domboldalak árnyékait mély kékre festve,
csak a csúcsokon hagyva fehéren felragyogni a hótakarót.
Az ívek között szurtos fenyők és ágas-bogas fák
kapaszkodnak a jéghideg téli levegőben. Közöttük két
havasi házikó bújik meg: azok az archaikus, fazsindellyel
fedett, gerendákból épített kunyhók, amelyek falait a 20.
század előtt még nem vakolták. Nagy Istvánnál mélyebb
átéléssel senki sem festette meg a Csíki-havasokat, hiszen
több mint egy évtizedig dolgozott visszavonultan a hegyek
között az 1910-es években, éhezve, fázva, de alkotói
lázban égve találva rá saját stílusára. Az első világháború
utáni fővárosi kiállítások elhozták számára az ismertséget,
de ezután is rendszeresen visszajárt Erdélybe, Kolozsvárra,
Csíkba és Gyergyóba dolgozni.
Archaikus hagyományok
A csíkmindszenti Nagy István beleszületett az archaikus
hagyományokat őrző székely közösségbe. Itt a régre nyúló
szokások határozták meg, hogy milyen a viselt ködmön,
miként néz ki egy ház a havasokban, vagy miféle szabályok
rögzítik az erdő- és földhasználatot. A szabad székelyek az
„ezeréves” határokat védték, hiszen a magas hegyek
közötti sovány termőföldön bajosan lehet csak gazdálkodni. Ahogy Herczeg Ágnes tájépítész írta a most megjelent

Nagy István-kötetben: „A székely falu, az európai falu
ősképe előttünk. Középen a templom áll, körülötte a házak,
itt a katonai szerveződésnek megfelelően tízesekbe
rendezve. Az udvar, amelyet errefelé »életnek« neveznek, a
veteményes és méhes, a ribizlis, a csűrkert és a szántók, a
rétek és legelők, a patakok, ahogy itt sok folyóvizet
neveznek, az »ügyek« csillámló szalagjai, és a végtelen,
rengeteg erdő, ahol a természet lakozik, a mondák
világában megőrzött tündérek és óriások földje.”
Csíki realitás
Nagy István festészete valamiféle módon azonosult az
általa megörökített és „képviselt” vidékkel. Nádas Péter
magyarázta a róla most megjelent albumban nagyon
érzékletesen, hogy miként tud egy egyén jellemezni egy
tájat: „A világ tengerszint, csapadék, hőmérséklet és
páratartalom. A hőmérséklet és a páratartalom színeket
jelent, formákat módosít. Szegeden tágasabb az égbolt,
egyszerűen magasabbra van felrakva, Kecskeméten a színe
is más, fedett a kék. Másként kell feltenni vászonra,
papírra. Nagy Istvánról sokszor leírták, hogy paraszti meg
őstehetség, meg a csíki ember bánatát hozta el nekünk, a
székely őserőt. Ennek így nincs értelme. Sok kis egyéninek
nincs nagy közös összege. Jelentékeny egyéni teljesítményekben viszont kétségtelenül megjelenik a közös.
Egy vidék, egy környék, egy táj vagy egy ország optikai
realitása szavakkal legfeljebb körülírható”. Csíkország
„optikai realitását” értette meg Nagy István, és ha már
darabos szavakkal nem tudta elmondani, hát inkább
megfestette.

Nagy István: Havas tájkép, 1920-as évek második fele, Janus Pannonius
Múzeum, Pécs
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Brit ritkaság
A Kieselbach Galériában rendezett nagyszabású kiállítás és
rendhagyó album ismét ráirányította a figyelmet arra a
Nagy Istvánra, akit a legjobb műgyűjtők mindig sokra
értékeltek, de a széles közönség alig értett. A nemrég
bezárt tárlaton is látható volt a most vizsgált kép több
közeli „rokona”: a főfalon három hasonló felfogású havasi
táj fogadta a nézőket. Szintén szerepelt a kiállításon egy
– a szerkezetes dobjaiban, kék árnyékaiban nagyon
hasonló felfogású – kép, a Havas tájkép (1920-as évek
második fele, JPM, Pécs, ltsz.: 68.142), amely Dr. Tompa
Kálmán gyűjteményéből került egykor a pécsi múzeumba.
Ezek a kristálytiszta, kék-fehér kontrasztokra épített havasi
tájképek az életmű leginkább keresett ritkaságai közé
tartoznak. A magángyűjtők már az 1920-as évek óta
vadásznak rájuk, de mindig „elfogytak”; a most kalapács
alá kerülő ritkaság az Egyesült Királyságból érkezett haza.

Nagy István: Csíki táj házakkal, 1928 körül, Magyar Nemzeti Galéria
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63 Szín György (Léva 1906-1943 Oboja)
n

Szentendre, 1930-as évek
Szentendre, 1930s
68x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szin Gy
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 696 EUR	

Ámos Imre: Szentendrei templom, 1937, magántulajdon
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64 Vass Elemér (1887-1957)

65 ismeretlen magyar festő, 1910 körül

Virágcsendélet, 1931
Flower Still Life, 1931

Virágcsendélet, 1910 körül
Flower Still Life, c. 1910

73x60 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E. 1931

56x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 174 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 484 - 4 969 EUR

n

szépség és hangulat,
Vass Elemér festészete
című könyv borítója

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Benkő Zsuzsanna: Szépség és hangulat. Vass Elemér
festészete. Kieselbach galéria, Budapest, 2018, 151. o.

138

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

139

66 Pituk József (1906-1991)

67 Kádár Géza	(1878-1952)

Asztali csendélet, 1938
Table Still Life, 1938

Virágcsendélet, 1934
Still Life with Flowers, 1934

63,5x57,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pituk 938

76x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen fent | Signed upper centre: Kádár Géza 1934

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 398 EUR
Becsérték: 550 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 795 EUR

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

n
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68 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Különös szoba
Strange Room
34x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gulácsy
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: „Különös szoba”
olajfestmény Gulácsy Lajos VIII. Rigó u. 14.
Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 9165
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 081 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 18 634 - 31 056 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1907: Márffy Ödön és Gulácsy Lajos kiállítása, Uránia
Műkereskedés
IRODALOM | bibliography
- Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, Corvina, 1969.
- Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos. Mundus Magyar
Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008.
- Bálint Aladár: A dekadens festő életrajza.
In.: Nyugat 1922/17–18.
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Gulácsy Lajos: Dante találkozása Beatricével, 1906 körül, Magyar Nemzeti Galéria

Rokokó álom

Különös szoba

Álombéli zöldes-barnás antik patina lengi be a jelenetet:
egy kalapos úriasszony ül a szoba közepén, támlás rokokó
karosszékben. Ölébe ejtett bal kezében legyezőt tart,
jobbját a szíve fölé emeli, a lélekhez kapcsolódás
jellegzetes szimbolista mozdulatát követve. A néző nem is
tudja pontosan, hogy az ábrándos festő, Gulácsy Lajos
álmodja-e modelljét, vagy a régi időkbe vesző nőalak
teremti-e meg maga körül a képzeletbeli enteriőrt, a
„különös szobát”. A karosszék felett egy csillanó tükör
kandikál be, bal oldalt pedig egy nőiséget jelképező,
orchidea nyitja bíbor szirmait, billegve szecessziósan
kacskaringózó szárának tetején. Az elfogódott nőalak a
Széken ülő masnis lány (1910 körül, magángyűjtemény)
pasztellrajzának és a Karosszékben ülő lánynak (1910,
letét: Kiscelli Múzeum) motívumát ismétli meg, de az
eredendő rokokó kecsességbe – ami már-már Watteau
alakjait idézi – beleszüremkedik a századforduló titokzatos
misztériuma.

„Gulácsy Lajos a halk szomorúságok elégiáját énekli. (...)
Valami gótikus búsongás, valami a festett üvegeken át
elbágyadó napsugár szelíd panaszából, valami misztikus
áhítat, valami gyengéd extázis lelkesíti át a fiatal piktor
karcsú vonalait, s amint az uralkodó, élesen meghúzott
vonaltól stíluskereső útjában a festői rajz és a színek
víziója felé halad, egyre ott van a szemében az a
könnycsepp, amelyen át az elégia színeivé tompulnak az
öröm himnuszának színei” – írta Márkus László Gulácsy
első (mellesleg egy más karakterű, de szintén fiatal
festővel, Márffy Ödönnel közösen megrendezett)
kiállításának katalógusában. A Márkus által kitalált
tárlatnak a Kígyó téri Uránia műkereskedés adott otthont.
A 98 itt szereplő Gulácsy-műből alig párat ismer a
szakirodalom, mindenekelőtt a legendás Varázsló kertjét
(ekkor még: Varázslat). A katalógus füzetben viszont
fennmaradt az összes alkotás címe, köztük a 40. tétel viseli
a Különös szoba címet. A most vizsgált festmény
megőrzött hátsó tábláján olvasható – a művész

kézírásával – ez a cím, vagyis a kép szerepelt Gulácsynak
azon az első gyűjteményes kiállításán, amely meghozta
számára az ismertséget (és a Ferenc József-ösztöndíjat).
Belülről épített álomvilág
A kiállítás rövid időn belül legendás hivatkozási ponttá
vált. Nemcsak a szecessziós ihletésű második kötetén, a
Vér és aranyon dolgozó Ady Endre látogatott el a tárlatra,
hanem Bálint Aladár is, aki a rég elmeklinikába zárt
Gulácsy pályája kapcsán idézte meg az esemény emlékét a
Nyugat egyik 1922-es számában: „1907-ben a kígyótéri
»Műhely« boltjában Márffy Ödönnel együtt kiállítást
rendezett. Soha akkora ellentétet, mint e két művész. (...)
Márffy a foghatóságot, a realitást vitte bele művészetébe,
a párizsi Szajnapart napsütéses színpompáját, hajók,
házak, utcák eleven ritmusát, Gulácsy valami magaszőtte
álomvilágba gubózta be magát, ő bévülről kifelé épített, a
házak, kertek, tájak számára nem jelentettek realitásokat,
hanem csupán eszközöket, kellékeket, melyeket kedve
szerint illesztett egymás mellé, hogy vízióinak, lírikus
elképzeléseinek megfelelő formát adjon. Bizonyos
önkényesség nyilatkozott meg abban, ahogy a nyers
motívumokat át meg átgyúrta, társította és kompozíciós
rendszerébe beleillesztette, ámde kifinomult, biztos festői
érzése az önkényességet szabályozta, megfékezte és
megóvta őt attól, hogy ízléstelenné váljék.”
Rigó utca 14.

Gulácsy Lajos: Romantikus táj nőalakkal (Kertben), 1910 körül, magántulajdon
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A hátoldalon szereplő budapesti cím – Rigó utca 14. – Gulácsy lakását jelzi. A polgári család a festő gyerekkorában
még az Andrássy úton (Sugár út) lakott, de a fokozatosan
romló anyagi helyzetük miatt rosszabb környékre kellett
költözni. Így kerültek 1903-ban a VIII. kerületi Rigó utca
14. alatti szerény, sötét, szoba-konyhás udvari lakásba.
Ezen a műteremnek egyáltalán nem alkalmas helyen
dolgozott és álmodozott Gulácsy azokról a történelmi
aurát sugárzó enteriőrökről és figurákról, amelyek
benépesítették művészi univerzumát. Ahogy az 1909-es
Tűnődésben eljátszott a gondolattal, magát is beleálmodta
ebbe a különös világba (különös szobába), amint almazöld,
Watteau-féle, selyemkabátjában a „bájos rococo
porcelán-babához” szólt: „Add kezedet, bella mia Corona.”
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69 Hajnal János (Budapest, 1913-2010, Róma)

70 Scheiber Hugó (1873-1950)

Majmok, 1961
Monkeys, 1961

Műteremben
In Atelier

70x100 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hajnal Roma 61

47x58 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Scheiber H

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 3 106 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 659 EUR

n

146

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

147

71 Pekáry István (1905-1981)

72 Kmetty János (1889-1975)

Mediterrán kikötő (Procida)
Mediterranean Harbour (Procida)

Találkozás (Szentendre)
Encounter (Szentendre)

46x66 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pekáry
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Procida

63x40,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 106 EUR
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Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 8 696 - 13 665 EUR
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73 gruber béla (1936-1963)
n

Kovácsműhelyben, 1960
In Smith Workshop, 1960
120x170 cm
Tempera, pasztell, alufólia, farost | Tempera, pastel,
aluminium foil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: hagyatéki
bélyegzővel: Gruber Béla festőművész hagyatéka
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 833 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 075 - 11 802 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gruber Béla (1936–1963) élete és művei. Szerk.: Gruber
Ágota, Efo Kiadó, Százhalombatta, 2007, 588-as kép
IRODALOM | bibliography
- Gruber Béla (1936–1963) élete és művei. Szerk.: Gruber
Ágota, Efo Kiadó, Százhalombatta, 2007
– Németh Lajos: Modern magyar művészet. Corvina Kiadó,
Budapest, 1968

Cézanne, Van Gogh

Hajógyári kovácsműhely

„A művészetnek vannak rabszolgái, az egyik Ő volt” – emlékezett
vissza a fiatalon elhunyt tanítványára Bernáth Aurél 1976-os
emlékkiállításán. Pedig sem ő, sem tanár kollégái nem tudtak mit
kezdeni a kirobbanóan tehetséges, mégis öntörvényű és
szélsőségesen érzékeny Gruber Bélával. A tragikusan fiatalon
elhunyt titánt a 20. század második felének legnagyobb hatású
művészettörténész professzora, Németh Lajos a fiatal nemzedék
egyik kulcsfigurájaként ünnepelte: „Gruber a cézanne-i örökséget
élesztette fel, de stílusának szerves összetevőjévé vált már a
szimultán kontrasztok elve is, és a cézanne-i formanyelv
műveiben Van Gogh nyers indulatával telítődött. Témakörét
leszűkítette: a festőműterem, csendéletek, önarcképek, majd a
kórház parkja, kivilágított épülete. (…) Festéktraktálása brutális,
úgyszólván szobrászi hatást ébreszt. A szín Grubernél ezért
nemcsak festői elem, a látvány hordozója, hanem az anyag
tartozéka, egylényegű vele, nem csupán fényvisszaverődés,
hanem gyúrható, mint az agyag.”

Grubert az 1960-as évek szakmai közege a háború utáni
művészet Derkovitshoz méltó ifjú tehetségeként ünnepelte.
A Kovácsműhelyben című képet nézve direkt kapcsolódási
pontokat is találunk: az üllők formáját kihangsúlyozó ezüstfólia
darabok Derkovits Gyula híres sztaniol heringjeit idézik. A jelenet
az életmű-katalógusban az 588-as számot viseli, a körülötte
festett képekből tudhatjuk, hogy a helyszín az Óbudai Hajógyár
volt. Gruber súlyosan nélkülöző, lecsúszott polgári család
gyerekeként már 16 évesen – 1952-ben – dolgozni kényszerült
az Óbudai Hajógyárban, anyagmozgató munkásként, majd
áttették a dekorációs osztályra, ahonnan már bejutott a
Képzőművészeti Főiskolára. A most vizsgált festmény már az
iskolában készült, felelevenítve a korábbi, hajógyári emlékeket.
A kréta és a szén virtuóz forgatása, az applikált fóliaelemek és a
szerkezetes látásmód a munkástémából olyan modern művet
varázsol, amely a cézanne-i és Van Gogh-i alapelvek mélységes
megértéséről tanúskodik.

Gruber Béla: Festőműterem, 1960-as évek, Magyar Nemzeti Galéria

Gruber Béla munkája a Magyar Nemzeti Galéria háború utáni
részlegének állandó kiállításán
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74 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

75 Mednyánszky László (1852-1919)

Család (Szabadban)
Family (In the Park)

Zöldellő táj (Hegyvidék)
Verdant Landscape (Highlands)

82x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla

26x34 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: autográf felirat és hagyatéki pecsét

n

n

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 330 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR
Szinyei Merse Pál: Mező, 1909,
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
152

Kieselbach galéria

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 5 590 EUR
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batthyány gyula

fiatal lány
virágos ruhában
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76 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Fiatal lány virágos ruhában (Friderika Veith), 1930-as évek közepe
Young Girl in Floral Dress (Friderika Veith), middle of 1930s
120x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 31 056 EUR
Becsérték: 15 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 46 584 - 62 112 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2015. március 17. – április 16.
- Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból. Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr, 2015. május
– augusztus.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt
világból. Budapest, 2015. 141.

Batthyány Gyula, Andrássy Ilona, Andrássy Manó, Hoyos grófné, Prónay báróné, 1941
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Enteriőrképek a Batthány kiállitásról jelen képünkkel

Arisztokrata származása, kifogástalan megjelenése,
kellemes modora és káprázatos műveltsége mind
hozzájárult ahhoz, hogy gróf Batthyány Gyula a két
világháború közötti évtizedek egyik legismertebb és
legnépszerűbb társasági alakjává vált Budapesten.
E „kedves és finom úr, minden széppel és jóval megáldott
gavallér” a legtöbb estélyre, bálra és elegáns fogadásra
meghívót kapott, így nála senki sem ismerte jobban a
korabeli magyar elit életét, pletykáival, etikettjével és
öltözködési szokásaival együtt. Az idézett jellemzés
szerzője, a Nyugat című folyóiratba kritikát író Török Gyula
már 1914-ben összekötötte Batthyány külső adottságait,
modorában, gesztusaiban, beszédében és ízlésében
egyaránt megnyilvánuló kifinomultságát a művészetét
jellemző utánozhatatlan stílussal: mindkettőt a szépség
kultikus tisztelete, egyfajta sajátos dandy-esztétika
jellemezte.
A fentiek fényében nem tűnik véletlennek, hogy Batthyány
Gyula a húszas és harmincas évek legdivatosabb
arcképfestője volt a magyar arisztokrácia, a nagypolgárság
és a művészvilág hölgytagjainak köreiben. „Az ország
legszebb nőit volt alkalmam festeni” – nyilatkozta a
körülrajongott művész egy 1941-ben készült interjúban.
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A magyar elit hölgytagjai, Budapesten élő diplomatafeleségek, színésznők, táncosnők, írók és zeneművészek
jelennek meg festményein: az egzotikus szépségű
zongoravirtuóz, Ticharich Zdenka éppen úgy őt kérte fel
arcképe elkészítésére, mint az orosz balett páratlan
tehetségű táncosnője, Tamara Karsavina, a színpad
koronázatlan királynője, Bajor Gizi, vagy éppen gróf
Apponyi Júlia és Horthy Istvánné.
A páratlan siker, az évi harminc-negyven portrémegrendelés természetesen nem csupán előnyös következményekkel
járt: az egyre fokozódó tempó miatt Batthyány Gyula sem
tudta valamennyi arcképén stílusának esszenciáját, festői
tudásának legjavát nyújtani. Ahogy akadnak az életműben
kevésbé sikerült darabok is, úgy jól látható, mikor alakult ki
olyan kapcsolat művész és modellje között, amely
magasabb művészi dimenzióba emelte az elkészült
festményt. A most bemutatott, csupán néhány évvel
ezelőtt felbukkant portré Batthyány Gyula egész
életművének egyik legszebb női arcképe. A test páratlanul
finoman modellált felülete, a rafinált kolorit és a
különleges beállítás magasan kiemeli e művet a 30-as évek
megrendelésre készült alkotásai közül. A szokatlanul
hosszúkás formátum a karcsú fiatal hölgy

manierisztikusan megnyújtott arányait hangsúlyozza. Az
egzotikus mintájú háttérbe szinte „belesüppedő” nőalak
izgalmas sziluettjét a Batthyány-portrékon gyakran
feltűnő festői lelemény, egy „negatív kontúrként” ható
fénylő aura emeli ki, amely fokozza a látvány légies
könnyedségét, sőt az ábrázolt személyt kiemeli a
hétköznapok profán világából. A szokatlanul modern
beállítás a manökenek geometrikus pózát idézi: a karok, a
vállak és a fej világos foltjai spirális mozgásba lendítik a
kompozíciót, miközben Batthyány egy jellemző festői
geggel a keretet is játékba hozza. A szűk kivágat eleve a
vászon szélei felé tereli a néző figyelmét, amit a modell
csípőre tett, a keret szélére „könyöklő” bal keze csak
tovább hangsúlyoz.
A bájos arcú, ábrándos szemű fiatal lány arcképe
szerencsés pillanatban született remekmű: egyik azoknak
az alkotásoknak, amelyek gróf Batthyány Gyulát a magyar
art deco egyik legjobb portréfestőjévé avatják.
Molnos Péter
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77 Vaszary János (1867-1939)

78 Faragó Géza (1877-1928)

Kastélypark (Pávák)
Castle Park (Peacocks)

Válaszúton, Szerelem
Crossroads, Love

10x38 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Hátoldalon eredetiségigazolás | Certificate on the reverse

13x16 cm
Vegyes technika, selyem faroston | Mixed technique, silk on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Faragó

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 435 EUR
Becsérték: 240 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 746 - 181 EUR

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 622 EUR
Becsérték: 260 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 808 - 1 864 EUR

n
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79 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Szentendre, 1935 körül
Szentendre, c. 1935
65,5x80,7 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Cs.
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 348 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 696 EUR

Perlrott Csaba Vilmos: Szentendrei részlet, 1935 körül,
Ferenczy Múzeum, Szentendre
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80 Kmetty János (1889-1975)

81 Scheiber Hugó (1873-1950)

Őszi hangulat (Nagybánya)
Autumn Mood (Nagybánya)

Folyóparti házak
Houses by the River

43x41 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kmetty

38,5x30,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 304 EUR
Becsérték: 550 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 994 EUR
Becsérték: 550 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 484 EUR

n
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82 Csernus Tibor (1927-2007)
n

Aktok tükörrel, 1991
Nudes with Mirror, 1991
160x190 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Csernus 1991
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 23 292 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 27 950 - 43 478 EUR
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„Az 1990-es években aztán elkezdődik valami új – és tart egészen máig-, amiben benne van » minden «, ami festészet, vagy ami Csernus számára valaha is fontos volt.
Először is, a kissé hideg, kissé merev, kontrasztos caravaggizmus fokozatosan fellazul, elkezd színesedni és kavarogni. […] A 90-es évek elejére már készen áll minden festői
eszköz, mely a nagy szintézis, a Hogarth-sorozat létrejöttét lehetővé teszi.”
Varga Zsuzsa : Csernus Tibor. Helikon – EMA, 2000. 171 o.

„Feltűnő jelenségek azért vannak ebben a caravaggieszk periódusban. Ha összenézzük a reprodukciókat, kiderül a hihetetlen mennyiségű aktból, hogy a fény-árnyék
problémáin túl valami fajta» testnyelv «[…] is van kibontakozóban, az időnként kicsavart mozdulatokból valamilyen » emberi kalligráfia « alakul ki […]. Sokszor nem lehet
tudni, mit csinálnak a szereplők, holott mozdulataik »kifejezőek«, sőt patetikusak. Ezenközben ezek a meztelen testek nélkülöznek szinte minden erotikus töltést, sőt
egyáltalán, minden érzelmet is.”
Varga Zsuzsa : Csernus Tibor. Helikon – EMA, 2000. 170 o.

„A világítás szinte mindig mesterséges: nagy teljesítményű stúdióreflektorok, melyek a sötétből vakítóan világos alakokat emelnek ki. A testek árnyékban maradó része
nincs kidolgozva, mert »nem látható« - néha még az arc sem. Elkent, elmosódott, »festői« - szemben a fény és az árnyék élesen metsző határvonalával. Németh Lajos említi.
hogy Csernus átesett egy szemműtéten, minek következtében túl élesen kezdett látni – ennek levezetésére szolgálhatott a »tenebroso« fény-árnyék-koncentráció. Ám az
idők során az ellenhatás is kezdett működésbe lépni: először a kisebb részletekben, majd nagyobb felületeken is újra jelentkezett az elmosódás, a festőiség csalhatatlan
jegye. Amennyire jellemző e képeken azt aktábrázolás a fény és árnyék kontrasztja miatt, annyira fontos a drapéria, melynek »öncélú« megfestése a festő […] egyik
legnagyobb kihívása.
Varga Zsuzsa : Csernus Tibor. Helikon – EMA, 2000. 171 o.

Csernus Tibor: Műteremben (A tükör), 1990, magántulajdon
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83 Kosztolányi Kann Gyula (1868-1945)

84 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Kisváros, 1910-es évek
Small Town, 1910s

Besztercebánya, 1907
Besztercebánya, 1907

40x35,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kosztolányi

44,5x30,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlmutter I. 1907

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 304 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 174 EUR
Becsérték: 1 000 000 -1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR

n

n

Perlmutter Izsák: Vásár Besztercebányán, 1906. Magyar Nemzeti Galéria
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85 Markó András (1824-1895)
n

Itáliai tengerparti táj pásztorlánnyal, 1872
Italian Landscape by the Sea with Shepherd Girl, 1872
76x102 cm
Olaj, vászon, falemezen | Oil, canvas on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Marko 1872
Kikiáltási ár: 2 600 000 / 8 075 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 559 - 14 907 EUR

Markó András: Itáliai táj pásztorlánnyal, 1875, magántulajdon
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86 Háry Gyula	(1864-1946)

87 Brodszky Sándor (1819-1901)

Nápolyi öböl (Pozzuoli)
Napolitan Bay (Pozzuoli)

Alkonyi fények a folyóparton
Sunset by the River

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

28x41 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: A. Brodszky
Hátoldalon | On reverse: hagyatéki cédulatöredék

n

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 807 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 329 EUR
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Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 491 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR
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88 Ifj. Markó Károly (1822-1891)
n

Itáliai táj, 1842
Italian Landscape, 1842
35x55 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: C. Marko 1842
Hátoldalon | Reverse: Habsburg ház Lotharingiai Toscan
Nagy herceg gyűjteményes pecsét 1842 Pisa
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 696 EUR

id. Markó Károly: Tájkép Appeggiből, 1848, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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89 kacziány regner auguszta (Zenta 1877-?)
n

Reggel az Adrián, 1930 körül
Morning on the Adriatic, c. 1930
45x80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kacziány Regner A Abbazia
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon kiállítási cimke: Kaczián Regner
Augusta: Reggel az Adrián

Csontváry Kosztka Tivadar: Dalmát hegy, 1900 körül,
Modern Magyar Képtár, Pécs
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Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 348 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 696 EUR

Apja, Kacziány Ödön tanítványa volt (testvére Kacziány
Aladár festőművész), majd az Iparművészeti Iskolába járt.
Később Deák-Ébner osztályába került a Képzőművészeti
Főiskolán, majd Münchenben, Berlinben tanult.
Első, 1908-as műcsarnokbeli bemutatkozását követően
rendszeresen szerepelt itt és a Nemzeti Szalon kiállításain
is. Számos kiállítása volt Németországban és Ausztriában
(München, Mannheim, Nürnberg, Salzburg).
A Független Művészek Egyesületének tagja volt.

90 fenyő györgy (1904-1978)
n

Hommage a Bonnard (Fürdőben)
Hommage a Bonnard (In the Bathroom)
60x73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Fenyő György
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki pecsét
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 832 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 696 - 11 801 EUR
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91 rippl-rónai józsef (1861-1927)
n

Pierre Bonnard arcképe, 1899
Portrait of Pierre Bonnard, 1899
47x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai
Hátoldalon | Reverse: festményvázlat (Narancsfa)
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 26 397 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 37 267 - 49 689 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. ErnstMúzeum, 1920. november. (Katalógus 101. Bonnard
arcképe. 1899. Magántulajdon.)
- Rippl-Rónai József emlékkiállítás. Nemzeti Szalon, 1947.
december 14–28. (Katalógus: 27.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szinyei Merse Anna: Pierre Bonnard francia festő
arcképe, 1897,; In: Rippl-Rónai József gyűjteményes
kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk.: Bernáth
IRODALOM | bibliography
- Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Kiállítási
katalógus. Szerk.: Bernáth Mária–Nagy Ildikó, Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 1998, 260–262.
- Rippl-Rónai. Maillol. Egy művészbarátság története.
Szerk.: Földi Eszter, Magyar Nemzeti Galéria, 2014.

Pierre Bonnard, Önarckép, 1906 körül,
fotó, Musée d’Orsay, Párizs

Pierre Bonnard 1890 körül,
fotó: Alfred Natanson
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Rippl-Rónai József: Bonnard portréja, 1897
körül. Magyar Nemzeti Galéria

Egy „igazi montmartre-i alak”
Komoly kiállítást lehetne rendezni azokból a magyar
festményekből, amelyeken egyértelműen tetten érhető a
francia posztimpresszionizmus jeles képviselőjének, a
Nabis csoport egyik oszlopos tagjának, Pierre Bonnard-nak
a hatása. A Grasham-kör művészei szívesen hivatkoztak a
franciás színkultúra elitista, mégis szerethető példaképére,
az érett Berény Róberttől Bernáth Aurélig. A magyar
művészek albumokból és múzeumokból tanulmányozhatták csak finom ecsetkezelését és álomszerű koloritját,
kivéve Rippl-Rónai Józsefet, aki – a Nabis csoport
tagjaként – kivételesen közelről követte nyomon a francia
modernség megszületését, és természetesen Bonnard
művészetét is. Rippl-Rónai az Emlékezéseiben is szentelt
pár sort neves francia barátjának, összevetve kollégájával:
„Vuillard sok apró foltos, stráfos, sötét, dekoratív hatású

Rippl-Rónai József: Aristide Maillol portréja, 1899,
Musée d’Orsay, Paris
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Pierre Bonnard, 1899 körül, Musée d’Orsay

Rippl-Rónai József: Bonnard portréja,1897,
Magyar Nemzeti Galéria

képecskéje nagyon finom lelkű művészre vall. Bonnard
valamivel színesebb s mindig komikusabb, tréfás oldaláról
fogta fel motívumait. Egyike a legszellemesebb francia
művészeknek. (…) Formára, észjárásra, művészetre igazi
montmartre-i alak.”
Bonnard-ok között
„Nabi-testvéréről, Pierre Bonnard-ról is festett arcképet,
testileg-lelkileg élőt. Sikerült vele eltalálnia annyira
jellemző tekintetét, mely meglepődik annak a barátságnak,
vagy csodálatnak a láttán, melyet a festő maga körül
mindenütt éleszt” – írta Hermann Fritz 1959-es
Nabis-monográfiájában a magyar festő portréjától.
Rippl-Rónai Bonnard-ról nem is egy arcképet készített, a
jelenlegi szakirodalom három portréját fogadja el. Ebből
kettő, egy pasztell és egy olaj ma a Magyar Nemzeti

Galéria tulajdona (Pierre Bonnard francia festő arcképe,
1897, MNG, ltsz.: 6682; Pierre Bonnard, 1897 körül, MNG,
ltsz.: 75.128 T), a harmadik pedig most kerül aukcióra. Ez
utóbbi arcképet Csernitzky Mária azonosította be: „A
korábban francia festő címen védett kép modelljét
1998-ban azonosítottam Pierre Bonnard-ral (1867–1947)
egy ifjúkori önarcképe és egy 1895 körül készült fénykép
alapján. Az 1955-ban felfektetett kartonról tudjuk, hogy e
portré azonos az 1947-ben Pátzay Pál által rendezett
emlékkiállítás 27. tételével: Francia festő, olaj. Az arckép
(…) egyértelműen Rippl-Rónai banuyls-sur-mer-i
korszakához köthető, mint ahogy a kép hátoldalán látható
narancsfa is.”
Kiszínesedő világ
1899-ben Rippl-Rónai ellátogatott kedves barátjához,
Aristide Maillolhoz egy kis katalán településre, BanyulsSur-Merbe. A szürkés-feketés, whistleri palettához
ragaszkodó Rippl-Rónai képein ekkor jelentek meg ismét
az élénk színfoltok. Ahogy Emlékezéseiben felelevenítette
ezt a fordulópontot: „Itt csakhamar mindent színesnek
láttam, de még nem »naposnak«. Itt festettem azokat a
képeimet, amelyeknek religiózusan egyszerű, de egyúttal
színes motívumai átmenetül kínálkoztak a »fekete«
sorozattól a napos, vagy ha úgy tetszik, harsogóan színes
sorozathoz. (…) Ez volt a fordulópont, innen datálódik mai
felfogásom, búvárkodásaim mai állapota a piktúrában. Az
itteni tanulmányok, festések különösen arról győztek meg,
hogy a képeket nemcsak egyszerre kell megfesteni, hanem
a színek erejét – különben nagyon egyszerű módon – fokozni kell.” A most vizsgált Bonnard-portrén ezt a
fordulatot látjuk, a Rippl-Rónaira jellemző, kézjegyszerű
színpárok feltűnését: az élénk lila festősapkához társított
rózsaszín arcot, élénkvörös kendőt és szürkéskék felöltőt.

Barátsággaléria
Rippl-Rónai 1899-es, Banyuls-Sur-Merben töltött
hónapjai alatt festett egy portrét kedves barátjáról és
szállásadójáról is, Maillolról. A festőből világhírű
szobrásszá lett Maillol szakállas, háromnegyed alakos,
katalán szülőfaluja előtt megörökített képe ma a párizsi
Musée d’Orsay tulajdona (Aristide Maillol, 1899, Musée
d’Orsay, ltsz.: RF 1977–299). Ez a kép a most vizsgált
festmény legközelebbi párhuzama, de Rippl-Rónai
valóságos „barátság-galériát” állított fel a Nabik köréből.
Megfestette – ahogy ő nevezte – „kedves skótját”,
Knowles-t, a katalán Maillolt (szülőfalujával a háta
mögött), Vuillard-t, akinek műtermében sokat üldögélt (ez
a kép sajnos megsemmisült) és Thadée Natansont, a Revue
blanche kiadóját. A most vizsgált alkotás hetyke
bajuszával, merész vörös sálával és a Rippl-Rónai által is
kedvelt barettel pontosan igazodik ahhoz a leíráshoz,
ahogy ő maga jellemezte: „igazi montmartre-i alak”.

Pierre Bonnard 1941 körül, fotó: André Ostier
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92 Sajó Péter (1909-1994)

93 Kunffy Lajos (1869-1962)

Mesekönyv, gyerekek, 1958
Storybook, Children, 1958

Bretagne-i tengerparton, 1898 körül
Bretagne Sea Shore, c. 1898

70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Sajó Péter 958

65x49,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 497 EUR
Becsérték: 220 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 683 - 1 180 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 242 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR

n
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Kunffy Lajos: A bretagne-i tengerparton, 1898,
Somogy Megyei Múzeum, Somogytúr
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94 Litkey György (1907-1975)

95 Jánossy Ferenc (1926-1983)

Játékos formák, 1974
Playful Figures, 1974

Rimini tengerpart, 1960-as évek
Rimini Beach, 1960s

73x92 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Litkey 74

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

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 360 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 1 180 - 1 366 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 969 - 8 075 EUR

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- FIRINC Jánossy Ferenc (1926-83),
Szerk.: Csejdy László, 2004 55. o.
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Szőnyi István, Kmetty János és Fónyi Géza tanítványa volt a
Képzőművészeti Főiskolán. Az Európai Iskola „fiataljai” közé
tartozott, 1946-ban műveit az Európai Iskola kiállításán mutatták
be. 1957-től 1963-ig Bázelben élt és dolgozott. Kiállított még
Zürichben, Genfben, Freidorfban és Luzernben is. Művei
megtalálhatók a bázeli Kunst Múzeumban, a Magyar Nemzeti
Galériában, a miskolci Herman Ottó Múzeumban, a székesfehérvári Deák-gyűjteményben és a Nógrád megyei Történeti
Múzeumban. Jelentős műveket létrehozó szürrealista indulása
után Svájcban találta meg igazi hangját. Mesterien kapcsolja a
szimbolikus tartalomhoz az expresszív megfogalmazást.
IRODALOM | bibliography
- Het Bruidsfeest Van de Krekel de Europese School de Hongarsee
Avant-Garde, 1945 - 1949. Exhibition in Cobra Museum Vor Moderne
Kunst Amstelveen jan. 20.-márc. 17. 2002.
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96 Pekáry István (1905-1981)

97 Ámos Imre (NAGYKÁLLÓ 1907-1944 OHRRUF)

Olasz tengerpart, 1962
Italian Port, 1962

Budapest (A régi Erzsébet-híd), 1930-as évek
Budapest (The Old Elisabeth Bridge), 1930s

28x41 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Procida 1962 Pekáry

26x33 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Ámos Imre monogramja

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 599 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 553 EUR

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 621 EUR
Becsérték: 300 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 491 EUR

n
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98 Koszta József (1861-1949)
n

Ruhaszáritás, 1920-as évek
Cloth Drying, 1920s
48x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta J.
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 043 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 18 633 - 27 950 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.

Szinyei Merse Pál: Ruhaszárítás (Teregetés, Mosónők,
Ténsúrfi), 1869, Magyar Nemzeti Galéria
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Galimberti Sándor: Nagybányai bányászudvar, 1907, magántulajdon

Koszta József: Ruhaszárítás, 1920-as évek, Magyar Nemzeti Galéria

A magyar plein air nagy témája

Impresszionista komplementerek

Érett festészet

Bár a ruhaszárítás prózai témának tűnhet, a magyar
festészet számára egész ünnepi pillanatot jelent. Szinyei
Merse Pál 1869-ben – nem sokkal a legendás Majális előtt
– festette meg az impresszionista komplementer
színpárokat alkalmazó első magyar képet, a Ruhaszárítást.
Erről a bizonyos kulcsfordító nyárról vallotta később, hogy
„tisztában voltam [azzal], hogy a kremsi fehérrel sohasem
fogom utolérni a nap fényét, de ha a complementair
színek erős ismeretével és tanulmányával, a színfelületek
egymásra való hatásának titkával megcsalhatom a szemet,
azt a képzetet kelthetem benne, mintha napfénytől
átszaturált vidéket látna.” Bár a Ruhaszárítás elnagyolt
ecsetvonásaival tanulmánynak készült, mégis a magyar
impresszionizmus első remekét ünnepelhetjük benne. A
száradó ruha termékeny plein air témává vált a hazai
alkotók számára, nemcsak Iványi Grünwald Béla kedvelte
(Ruhaszárítás, 1903, MNG), hanem Koszta József is.

Koszta egész különleges helyet képvisel a magyar földre
átültetett impresszionizmus történetében. A századelő
értette szellemi törekvéseit és értékelte kivételes koloritját.
A magyar plein air koszorús nagymestere, Szinyei Merse
Pál például mindvégig fenntartott maga mellett egy
helyet a ritkán felbukkanó kolléga számára a Japán
kávéház művészasztalánál. Koszta pedig feltétlen
tisztelettel adózott a hazai impresszionizmus atyja előtt.
A most vizsgált képen Szinyei nagy témája tér vissza,
méghozzá az impresszionista színkultúra teljes eszköztárával: a középkék égen vakító élesen kirajzolódó sárgás-fehér
ruhák lógnak, szaggatott foltjaiknak árnyéka lilás kék. Bár
első pillantásra feketének tűnik, éppen a Szinyei által is
vallott komplementer színek révén éri el Koszta, hogy a
déli verőfény szemkápráztató látványvilága elevenedjék
meg a vásznon.

Mikor Koszta érett festészete az 1910-es évek elején
kiforrt a Lakos-tanyán, akkor jegyezte el magát ikonikus
motívumaival, a szélmalommal, a kukoricatöréssel és a
ruhaszárítással. Ahogy monográfusa, Egri Mária írta róla:
„Amikor Koszta rátalált a sötét ég kontrasztja előtt sokkal
erőteljesebben villódzó világosak színének erejére, akkor
fejeződött be stílusának formálódása. Attól kezdve egénél
már csak a kékek, zöldek mélysége változott, az
ecsetvonások mikéntje, ahogy apró nyomokban, hosszabb
vagy rövidebb vonásokban, különállóan vagy egymásba
simítva, több vagy kevesebb világossal megmozgatva adta
meg kompozíciója alaphangját. Ehhez igazodott azután a
putri- vagy tanyasor falainak fehérje, a föveny élénk
zöldje, a tetők, lombok sokszor a feketéig fokozott sötétje
és a ruhaneműk, testek napsütötte vörösei, kékei,
aranysárgái.” Ekkor születhetett meg a Magyar Nemzeti
Galériában őrzött, híres Ruhaszárítás is (az 1920-as
években), az „éjszakai napfényes” Koszta-képek egyik
legdrámaibb remekműve. A most vizsgált festmény ennek
a témának az oldottabb, az impresszionista örökséget még
hívebben őrző, korai változata.

Iványi Grünwald Béla: Ruhaszárítás, 1903,
Magyar Nemzeti Galéria
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99 Tornyai János (1869-1936)

100 Váli Dezső (1942-)

Nagy borulás a Tisza fölött
Dimming Lights over Tisza River

Műterem ággyal A/98/48
Atelier with a Bed A/98/48

42x53,5 cm
Tempera, karton | Tempera on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tornyai
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Nagy borulás a Tisza fölött

40x40 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Váli D 98
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: A/98/48

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 087 - 2 019 EUR

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 484 EUR

n
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101 Sándor Móricz (Felsőalap 1885 - 1924 Budapest)

102 czene béla (1911-1999)

Kávéházban (Randevú), 1910-es évek
In Coffee House (Rendezvous), 1910s

Kertvendéglő (Randevú), 1962
Garden Restaurant (Rendezvous), 1962

40x45 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Sándor Móric

60x80 cm
Tempera, farost | Tempera on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czene Béla 1962

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 118 - 1 491 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR

n

n

Farkas István: Kávéházi jelenet, 1922, magántulajdon
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103 szűcs attila (1967-)
n

Szőlőfürt, 2006
Bunch of Grapes, 2006
140x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon a vakrámán | Signed on the reverse on
stretcher: Szűcs Attila
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 658 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 317 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nincs több titok! Gerő László nemzetközi művészeti
gyűjteménye, Szentendre, FMC, 2018
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Spengler Katalin, Kortárs művészet szélesebb kontextusban. Gerő László gyűjtemény, Luxury Ingatlan Magazin 1,
2009, 46.
- Muladi Brigitta, ed., Nincs több titok! Gerő László
nemzetközi kortárs művészeti gyűjteménye / No more
secrets! Gerő László International Contemporary Art
Collection. Szentendre, Ferenczy Múzeum Centrum,
2018, 57.

„Az én értelmezésemben a festmény olyan meditációs objektum, ahol bármely festői narratíva csendéletként jelenik
meg; nem a mozgás illúzióját kelti, hanem a mozdulatlanság realitását. Ez a mozdulatlan elkötelezettség a fény
lelassulásával párhuzamosan, az idő eltűnését vonja maga után.”
							
Szűcs Attila
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104 móricz MARGIT (1902-1990)
n

Fiatal lány vízparton, 1929
Young Girl on Bank, 1929
86x115 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Móricz 929
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 559 EUR
Becsérték: 4 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 13 975 - 20 186 EUR

Móricz Margit az egyre divatosabb két világháború közötti női festészet
egyik most felfedezett 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. Először 1936-ban a Műterem galéria kiállításán adott számot
franciaországi és algériai tapasztalatairól. „Móricz Margit – kezdte méltató
írását az Ujság kritikusa 1942-ben – azok közé a szerencsések közé tartozik,
akik Rómában meg Algírban gyűjthettek ihletet festői működésükhöz”. Az
észak-afrikai élményekből született a most vizsgált alkotáson ülő, naiv-expresszionista nyelvezettel megfogalmazott színes bőrű – strandoló – női akt
is. A naptól szikrázó algériai tengerpart ösztönös szépségét csodáló Albert
Camus írt körül hasonló jeleneteket az 1942-es Közöny vízparti részleteiben:
„Felszálltam a villamosra, a kikötői uszoda irányában. Itt mindjárt a vízbe
ugrottam. Sokan voltak fiatalok. Benn a vízben többek közt Marie Cardonával
is találkoztam, az irodánk volt gépírónőjével, aki annak idején nagyon
tetszett nekem. (...) Én magam még a vízben voltam, mikor ő már a bóján
hasalt. Felém fordult. A haja egészen a szemébe hullott, s csak nevetett. (…)
Az egész ég a szememben volt, csupa kék és aranyszín. Éreztem a nyakszirtem alatt, mily lágyan lüktet a lány hasa. Így maradtunk sokáig, félig
szundikálva, a bóján. Mikor a nap nagyon erős lett, Marie a vízbe ugrott, s én
utána. Utolértem, átfogtam a derekát, s együtt úsztunk. Marie egyre
nevetett. A parton, míg szárogattuk magunkat, azt mondta: – Én barnább
vagyok.”

Vaszary János: Akt formákkal, 1930 as évek, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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105 tull ödön (1870-1911)

106 boldizsár istván (1897-1984)

Vitorlás sirályokkal
Sail Boat with Seagull

Balatoni kikötő (Siófok)
Port by Balaton (Siófok)

48x33,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tull

71x91 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: kiállítási raglap

n

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 366 - 1 863 EUR
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n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 746 EUR
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 118 - 1 491 EUR
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107 ámos imre (1907-1944)

108 pór bertalan (1880-1964)

Fiatalkori önarckép
Self Portrait

Festő műteremben palettával, 1906
Artist in Atelier with Palette, 1906

44,5x31 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: ÁI
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: „Igazolom,
hogy a rajz Ámos Imre korai önarcképe.” Anna Margit

60,5x49 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: PB 906

n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 397 - 2 329 EUR
204
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n

Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 559 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 12 422 - 21 739 EUR
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109 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Kertben (Táj fákkal), 1920-as évek vége
In Garden (Landscape with Trees), end of 1920s
60,5x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czóbel
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 74 534 EUR
Becsérték: 36 000 000 - 55 000 000 Ft
Estimated price: 111 801 - 170 807 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
– Festők, múzsák, szerelmek. Kieselbach Galéria, Budapest, 2016, 174. oldal
IRODALOM | bibliography
- Kratochwill Mimi: Czóbel Béla élete és művészete. Veszprém–Budapest, 2001.
- Czóbel, egy francia magyar. Szerk.: Barki Gergely–Bodonyi Emőke.
Kiállítási katalógus. Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2014.
– Kállai Ernő: Czóbel Béla. Ars Hungarica művészeti könyvsorozat 7.
Bisztrai Farkas Ferenc Kiadása, Budapest, 1934.

Czóbel Béla műtermében, 1920as évek
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Czóbel Béla: Önarckép, 1920-as évek, magántulajdon

Czóbel Béla: Tájkép (Kertrészlet), Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Ihletett pillanat

Hatvan közelében

Czóbel Béla képei sokszor fojtogatóan sűrűek, a kócos fekete kontúrok ritmustalanul
szeletelik fel a kompozíciót. A most vizsgált alkotáson viszont érezhető az ihlettel átjárt
pillanat varázsa: a fatörzsek szinte táncolnak, hajladozva jobbra-balra, a hepehupás földút
és a dombos tisztás a fákra merőleges, izgalmasan megmozgatott erővonal-rendszert hoz
létre. Az egzotikusnak tűnő központi fa magasztos sziluettje uralja a képet, háttérbe
utasítva a narancsos tűzben izzó szénaboglyákat, amelyek olyan valószerűtlenül
türemkednek be a liget fái közé, mintha a festőnek csak a pazar színkontrasztok miatt lett
volna rájuk szüksége. A kép az érett Czóbel intakt, ihletett remekei közé tartozik, mely –
minden bizonnyal – rögtön vásárlóra talált, így a festő nem nyúlhatott bele évtizedekkel
később, megtörve vizuális egységét (mint az oly sok festményével történt).

Czóbel kiváló barátságot ápolt Hatvany Ferenccel, aki nemcsak franciás műveltségű
festőként, de a dúsgazdag család fiaként, műgyűjtő-mecénásként is remek társaságot
jelentett. Czóbel több mint tíz évig visszajáró vendége volt a hatvani kastélynak, egy egész
kiállításra való képe és még több rajza született itt, amelyek hűen számolnak be az ott
töltött felejthetetlen nyarakról. Megfestette a kastélyt, az enteriőröket, a bricskát, az
üvegházat és a szökőkutat is. A most vizsgált festmény az itt született képek környezetében
helyezhető el: az S-alakban tekeredő fa motívuma jelenik meg a Kert Hatvanban című
kompozíción (1931, magántulajdon), de a Bricska című mű (1932, magántulajdon) könnyű
fogatát is felfedezhetjük – az úton távolodva – képünk jobb szélén.
Meghitt közösség

Kétlaki élet
Egyetlen olyan modern festőnk van, aki úgy tudott kétlaki életet élni Budapest és Párizs
között, hogy nemcsak a magyar, de a francia értelmiség is kiemelkedő modern festőként
tartotta számon. Ritka következetes és szerencsés életmű Czóbelé: fiatalon a neósok
nagybányai forradalmának volt vezéralakja, öregen a modernista művészet világítótornya
a szocreáltól elsötétült hazai művészeti közéletben. Mikor az 1920-as évek folyamán
rátalált egyéni formanyelvére, Berlin után ismét a francia fővárosba, ifjúsága leginspirálóbb
helyszínére költözött. Közben rendszeresen megmerítkezett a Riviéra bársonyos levegőjű
miliőjében, de haza is látogatott időről-időre, nemcsak kiállításokat rendezni,
de a dolgozni is.
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Czóbel érett festészetét Kállai Ernő magyarázta értő szavakkal az 1934-es kis monográfiájában: „A taglejtés, mellyel Czóbel Béla a közvetlen környezetéhez tartozó dolgokat
képszerűen egyberakosgatja, a régieknek mind külső csínját és rendszeretetét, mind rangos
öntudatát messze elkerüli. Czóbel piktúrájában van valami a szerkezetes életrendjéből és
világnézetéből kiforgatott mai ember leértéktelenítő, hangsúlytalanító passzivitásából.
Minden idealizáló magasröptűségtől idegenkedik. Olyan fesztelenül bánik motívumaival,
mintha kezdetleges játékszereteket hordana egybe, reprezentatív igényesség és hierarchikus megkülönböztetés 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…”
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110 Kieselbach Géza - gejza kieselbach
(Kassa 1893-1965 kassa)
n

Bika, 1927
Bull, 1927
50x71 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kieselbach G. 927
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 018 EUR
Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 329 - 3 105 EUR
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111 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Konflis (Átmulatott éjszaka)
Hansom (Drunken Night)
44,5x70,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 590 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 696 - 12 423 EUR
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112 Szőnyi István (1894-1960)
n

Délutáni fények a szobában (Család, vasárnap)
Afternoon Lights in the Room (Family, Sunday)
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 454 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 15 528 EUR
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113 Járitz Józsa (1893-1986)

114 kmetty jános (1889-1975)

Napsütötte ház
Sunlit House

Nagybánya, 1920-as évek
Nagybánya. 1920s

30x40 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Járitz
Hátoldalon felirat | Inscription on reverse: Járitz Józsa

33x42 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 869 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 056 - 1 491 EUR
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n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 2 795 EUR
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115 újváry ignác (1860-1927)

116 Mednyánszky László (1852-1919)

Vadkacsák, 1905
Mallards, 1905

Rőzsehordó nő
Brushwood Gatherer Woman

68x105 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ujváry I. 1905

24x18 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 181 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 330 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 174 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR

n

n

Munkácsy Mihály: Rőzsehordó nő, 1873.
Magyar Nemzeti Galéria

218

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

219

117 loránt erzsébet (budapest 1898-1963 rajné)
n

Szerelmesek a Gellért-hegyen, 1930-as évek
Lovers on the Gellért Hill, 1930s
70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 17 081 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Loránt Erzsébet családjának tulajdonában
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118 Szabó Vladimir (1905-1991)

119 boldizsár István (1897-1984)

A fiatal festőnő (A mentor), 1986
The Young Painter (The Mentor), 1986

Zebegényi kastély, 1959
Castle in Zebegény, 1959

50x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: SZV 86

100x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár Zebegény 1959

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 450 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 398 - 2 174 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 485 - 3 727 EUR

n
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120 Gadányi Jenő (1896-1960)

121 balla Béla (arad 1882-1965 nagybánya)

Csendélet önarcképpel, 1940 körül
Still Life with Self Portrait, c. 1940

Színes virágok a szalonban
Colorfull Flowers in the Salon

40x60 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

50x48,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balla

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 491 EUR
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 330 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 6 833 EUR

n
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122 nemes lampérth józsef (1891-1924)
n

Fasor házakkal
Alley with Houses
35x43 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve hátul a fedlapon | Signed back on the cover: Lampérth
József
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 17 081 EUR
Becsérték: 6 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 21 187 - 27 951 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Virág Judit téli aukció (51. aukció), 2015
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Virág Judit téli aukció (51. aukció), 2015, 161. tétel
IRODALOM | bibliography
- Bajkay Éva: Nemes Lampérth József.
Kossuth – Magyar Nemzeti Galéria, 2015
- Gelencsér Rothman Éva: Nemes Lampérth József.
Gondolat, 2017

Nemes Lampérth József: Utca a Gellért-hegy oldalában, 1914.
magántulajdon
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Különleges energia

Gyors pályakezdés

Lila-rózsaszín akkord

„Rengeteget dolgoztam és dolgozom; és játszva pofozom
és rúgom szét a nap- és a csillagrendszereket” – írta
Nemes Lampérth 1920-ban értő barátnéjának, Hoffmann
Editnek. Ebben a levélből kiemelt sorában is benne rejlik az
a kozmikus művészi és emberi energia, amely a 33 éves
korában elhunyt fiatal festő teljes művészetét meghatározta. A Nemzeti Szalonban rendezett 1917-es kiállításon
az avantgárd pápája, Kassák Lajos üdvözölte a fiatal
tehetség felbukkanását: „Nemes Lampérth piktúrája a
legígéretesebb. (…) Nemes Lampérth piktúrája a színek
végletes felfokozásában, egymást segítő kontrasztjában
kulminál. Ahol a plasztikát akarja előtérbe helyezni (ez
pedig állandó akarása), ott is a színek dekoratív karaktere
ugrik előtérbe.” Majd így búcsúzott tőle 0x0=0 címet
viselő, 1921-es szabadversében, utalva arra, hogy még a
neki adatott 33 évet sem tudta végigdolgozni: „sokszor
gondolok Nemes Lampérthra a festőre már épen
megszokta volna a cilindert és a glasszékesztyűt mikor az
Úr megajándékozta vele a bolondokat”.

Nemes Lampérth a neki adatott egy évtizedet elképesztő
energiákkal dolgozta végig, még úgy is, hogy az első
világháború és a vele született skizofrénia komoly
akadályokat gördített kibontakozása elé. A szűkre szabott
életmű szinte minden egyes olajfestménye múzeumi
klasszikus. A gyűjtők Nemes Lampérth szintén monumentális erejű tusrajzaiért is harcolnak egymással, egy-egy
olajképének piacra kerülése pedig minden esetben
szenzációszámba megy. A most vizsgált, kis méretű, korai
tájképe másfél évtizeddel ezelőtt bukkant fel a műkereskedelemben. Nemes Lampérth fiatal csodagyerekként
csöppent bele a művészeti életbe; másodéves iparművészeti iskolás diákként a Művészház bemutatta egy
csendéletét 1910-ben, két év múlva pedig már nemcsak a
Műcsarnok állította ki egy akvarelljét, hanem Lyka Károly
is közölte tusrajzát a Művészet hasábjain. Különleges belső
tűztől fűtött ecsetkezelése, tiszta színekkel felhordott
színpászmái már az első perctől kezdve meghatározták
művészete összetéveszthetetlen alapkarakterét.

Az őszi jelenet közepén falusi országút hullámzik olyan
plasztikusan formált ecsetnyomokkal, mintha a festő a
mindent ellepő cuppanós sárral birkózna. Az út jobb szélét
lombját vesztett, egyenestörzsű fasor és vízzel teli árok
szegélyezi. Azon túl sáros barna mezők terülnek el, bal kéz
felé pedig apró házikók bújnak meg. Az ólomszínű, hűvös
eget halovány rózsaszínben játszó ecsetnyomok lényegítik
át magasztos jelenéssé. A hosszanti tanya tetejét
egynemű, élénk lila sáv formálja meg, senkiével össze nem
téveszthető Nemes Lampérth-i színválasztással. Kemény
Gyula restaurátor műgyűjtő, a fauve festészet szerelmese
írta a Magyar Vadak katalógusában, hogy a festő 1911-es
Önarcképén a ciklámenrózsaszínnek és lilának tizenöt
fokozatát használta fel csak az arc kialakításához. De a
liláknak és rózsaszíneknek kézjegyszerű társítását látjuk – a
most vizsgált kép mellett – olyan jellegzetes alkotásain is,
mint a Magyar Nemzeti Galériában őrzött 1912-es Tájkép,
vagy a legkorábbi kompozícióin, például az ellenfénybe
rakott Csendéleten (1910, Magyar Nemzeti Galéria) vagy a
szintén 1910 körüli Konyhacsendéleten (Herman Ottó
Múzeum, Miskolc, MNB letét).

Nemes Lampérth József: Tájkép házakkal, 1917 körül, Modern Magyar Képtár, Pécs
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123 Ámos Imre (1907-1944)

124 Egry József (1883-1951)

Feszület felett repülő (Izbégi feszület), 1940
Flying Above Crucifix (Crucifix Izbég), 1940

Balatonparton (Fürdőkabinok előtt)
By Lake Balaton (In front of Bath Cabins)

45x30 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ámos
„Izbégi feszület” 1940

28x19 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 485 - 3 727 EUR
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n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 181 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 485 EUR
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125 kondor béla (1931-1972)
n

A dal, 1967
The Song, 1967
185x195 mm
Rézkarc, papír | Etching on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: próba
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kondor Béla
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 622 - 1 243 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Magyar zene és kép. Szerk.: Kieselbach Tamás 6. o.

ZENE ÉS KÉP,
Budapest, 2007

Kondor Béla A dal című rézkarca Kieselbach Tamás Zene
és kép című könyvében

„Tempo valahogy” – szól az instrukció a kotta elején. Kondor
Béla Dal című grafikáján a muzsikus rézkarcvonal-gombolyagba burkolózó angyalfejként úszik be a kép terébe.
Mögötte a karmester kezéből kihull a pálca, esése közben
összekötő vonallá válik a nyolcadok között, rajta apró
emberek bucskáznak alá, majd másznak fel a kottavonalak
létráján. Az egész jelenet megrészegül a vidám hangulatról, a
violinkulcs burjánzó ornamentikaként örvénylik a dallam
elején, a dal éppen hogy csak elkezdődik az „Ó, ha Én...”
felütéssel, a hangjegyek máris megbolondulnak, libikókaként
hullámoznak, begörbülnek, a fejek átalakulnak cseresznyévé,
csizmácskává, emberfejjé. A kettős keresztek csillagként
repkednek, a basszuskulcs pincekulccsá alakul át, a vonalak
hanghullámokként csapkodnak ide-oda, majd egyszer csak
„fine” – lezárul az őrült zenedarab.

Kondor Béla univerzális tehetségként kimagasló zenei
érzékenységgel („belső hallással”) rendelkezett, nehezen
elérhető modern muzsikát hallgatott (Schönberg,
Stockhausen), a régi hangszereket kívülről-belülről ismerte,
de elektromos billentyűzeten is játszott, sőt, saját kísérleti
instrumentumokat is készített. Rövid zongoratanulmányaiból
a kottaolvasás nem maradt meg felnőtt korára, mégis
éjszakákat átmuzsikált különös, maga teremtette zenével.
Bagi Éva, Kondor felesége magyarázta így Dal című rézkarcát:
„nem szabályos, olvasható vagy lejátszható hangjegyeket
látunk, de »ránézésre« a hangjegyírás képzetét kelti (…), a
kottasorok közé beékelt kis képekkel, idillikus jelenetekkel
csaknem egy leolvasható – levélként is felfogható – történetet mond el”.

„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. Bajnokaik az UNICEF teljes tevékenysége és értékei mellé állnak, így a helyi
programjaikon túl a világ legelesettebb gyermekeit is támogatják, akik távoli kontinenseken,
háborús konfliktusok között, éhínségtől sújtva kényszerülnek nélkülözésre.
Köszönjük nagylelkű segítségét!”
Kieselbach Anita
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126 Szabó Vladimir (1905-1991)
n

Festő műtermében
Painter in his Atelier
60x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: SZV
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 243 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 329 EUR
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127 Henczné Deák Adrienne (1890-1956)
n

Virágcsendélet pünkösdi rózsákkal
Flower Still Life with Peonies
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Henczné Deák Adrienne
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 559 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 869 - 1 242 EUR
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128 Páll Lajos (1938-2012)

129 mikola andrás (1884-1970)

Tél a Székelyföldön
Transylvanian Winter

Budapest, a budai Dunapart háttérben a Margit híddal, 1910
Budapest, Danube Bank with Margaret Bridge in Background, 1910

61x46 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Páll L.

55,5x68,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Mikola

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 373 EUR
Becsérték: 240 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 746 - 1 243 EUR

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 969 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 317 EUR

n
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130 molnár c. pál (1894-1981)

131 jakab zoltán (Nagysomkút 1883-1919 Nagybánya)

Tóparti táj gólyákkal
Lakeside Landscape with Storks

Nagybányai táj, 1911
Nagybánya Landscape, 1911

60x90,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

40x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jakab
Hátoldalon | Reverse: Reményi barátomnak emlékül - Jakab Nagybánya 911 II/9.

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 8 075 EUR

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 708 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 2 795 EUR

Iványi Grünwald Béla: Havas boglyák, magántulajdon
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132 pittner olivér (1911-1971)
n

Téli táj, 1931 körül
Winter Landscape, c. 1931
60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: PO
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 26 398 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 27 267 - 55 901 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990. Kiállítás a Magyar
Nemzeti Galériában, 2015. április 24.- augusztus 23.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919–1964. Szerk: Kieselbach Tamás. Budapest:
Kieselbach Galéria, 2004, 417. k.; 254. o.
- Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990. Kiállítás a Magyar
Nemzeti Galériában, 2015. április 24.- agusztus 23. katalógusa 318. kép 374 o.
– Murádin Jenő – Szücs György: Pittner Olivér. Mentor, Marosvásárhely, 2009,
6. kép
IRODALOM | bibliography
- Murádin Jenő – Szücs György: Pittner Olivér. Mentor, Marosvásárhely, 2009

Pittner Olivér: Nagybányai részlet fával, 1931,
magántulajdon
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Pittner Olivér: Önarckép, 1930 as évek,
magántulajdon
Tiszta színek
Nagybányai táj, ahogy egész ritkán látjuk: vastag hótakaró
alatt. A nagybányai művészek harmadik nemzedékéhez
tartozó Pittner Olivér különleges érzékkel szintetizálta
magában az 1930-as évek kurrens irányzatait, a purista
Bauhaus fogalmazásmódját, a kubizmus geometrikus
gondolkodását és az új tárgyilagosság tűéles
plaszticizmusát. A hófödte dombok és lankák különféle
árnyalatokban fürdenek, a világoskéktől a halvány liláig.
A terrakotta színű házat úgy lyuggatják át az ablakok,
hogy tiszta mértani idommá lényegül át. A fenyők csupasz
geometrikus „nyalókaként” sorakoznak. „Miért félnek úgy a
színektől?” – nógatta fiatal tanítványait Ziffer Sándor.
Kedvenc növendékét, Pittnert nem kellett külön kérlelni,
tiszta csengésű színkontrasztokra épített, egy-két korai
remeke egész egyedi kvalitást képvisel a magyar art deco
festészeten belül.
Nagy tehetség
Bár a Trianon utáni nagybányai festészetet a hazai
művészettörténet-írás leszállóágként jellemzi, ekkor is
megfordultak itt olyan tehetségek, akik a neósok idejében
csodákra lettek volna képesek. Ilyen Pittner Olivér, aki saját

nonkonformizmusát így jellemezte idős korában:
„mindenkor a legkorszerűbbet, a legújabbat próbáltam
visszaadni képeimben”. Élete során csak egy-két műve
került közgyűjteménybe (marosvásárhelyi és nagybányai
képtárba). A hányatott sorsú életművet a rendszerváltás
utáni műkereskedelem fedezte fel magának, és emelte be
egy-egy képén át az őt megillető helyre. A Nemzeti
Galériában rendezett nagy 1996-os nagybányás kiállításon
már a harmadik nemzedék egyik legjobb kvalitású
művészeként szerepelt.
Modern iskolák
Pittner Olivér egy német származású bányamérnök fiaként
született a Zsil völgyében, innen „tántorgott ki Amerikába”
a család (rövid felvidéki kitérő után), Argentínába
1923-ban. Mikor az 1929-es válság bedöntötte a
latin-amerikai bányaipart, a család visszaköltözött az erdélyi szülőföldre, ahol a fiatal Pittner Olivér nyiladozó
művészeti tehetsége jobban kibontakozhatott. 1930-ban
már be is iratkozott a – Krizsán János és Mikola András
által vezetett – nagybányai festőiskolába. Belecsöppent a
válságba került intézmény pezsgő mindennapjaiba, a
szuggesztív Kunovits András szellemi környezetébe, aki
nemcsak a baloldali, társadalomjobbító elveket vallotta, de
a (poszt)kubizmus szerkezetes képépítési rendjét is. A
modern esztétikai krédót vállaló Pittnert politikai okokból
kizárták egy évre a szabadiskolából. De ez csak segítette
tanulmányai előrehaladtában, hiszen a Klein József által
vezetett, Bauhaus-szellemiséget képviselő „műhelyből”
sokkal többet profitált művészete.

tudjuk, hogy a fiatal nemzedék – köztük Pittner Olivér
– „elragadtatva bámulta” a kubisták műveit. A fiatal
Pittner ezekből a posztkubista hatásokból alakította ki
saját, kristálytisztán fogalmazó, modellált tömbökből
felépített, 1930-as évek eleji modern stílusát.
Megcsillanó remekművek
Pittner 1934-en már egyéni kiállításon mutatta be műveit
a „Függetlenek Szalonjaként” működő nagybányai Berger
cukrászdában. A tárlatról – teljesen kivételes módon – fogadott mestere, Ziffer Sándor írt pozitív kritikát, jelezve,
hogy a huszonhárom éves fiatalember „joggal magára
terelheti a hozzáértők figyelmét”. Se a világtörténelem, se
a nagypolitika nem hagyta, hogy Pittner befussa azt a
pályaívet, amire tehetsége predesztinálta volna. Azok közé
a tragikus sorsú festők közé tartozik, akiknek egy-két korai
remekműve előtt ma is megrendülten áll a műértő
közönség, hiába keresve a mögötte álló oevure-öt – hasonlóan Szántó György, Kolbe Mihály vagy Galimberti
Sándor egy-egy villanásához. Mikor húsz évvel ezelőtt a
most vizsgált festmény párdarabja, az ugyanarra a
szerkezetre felépített Nagybányai részlet fával (1931,
magángyűjtemény) aukciós rekordot döntött, akkor vált
egyértelművé, hogy Pittner egyes remekművei – a hasonló
kvalitású életmű hiányában is – helyet követelnek
maguknak az 1930-as évek legjobb képei között.

Kubizmus a levegőben
Az 1930-as években a szomszédos Kolozsvárott élénk
modern művészeti élet zajlott: a Korunk hasábjain a
legjobb avantgárd elméletírók töprengtek az izmusok
jelentőségén. Hevesy Iván 1931-es Az új művészet
vargabetűje című cikkében az expresszionizmust a polgári
világ rombolójának nevezte, míg a kubizmust a „kollektív
társadalmi gondolat elvont előresejtésének”.
Az 1920–30-as évek fordulóján éppen Nagybányán
dolgozott az a két magyar festő, Kmetty János és Szobotka
Imre, akiknek szerkezetes, síkokra tördelt, érett festészete a
magyar kubizmus (szigorúbban: posztkubizmus)
törzsanyagát alkotja. Csizér Lilla visszaemlékezéseiből

Amrita Sher-Gil: Fák, 1939, magántulajdon
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133 ismeretlen magyar festő 1930 körül

134 Galambos Tamás (1939-)

A párizsi Moulin de la Galette
The Parisian Moulin de la Galette

Téli táj, 1987		
Winter Landscape, 1987

40x60,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

50x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Galambos 1987

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 683 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 553 EUR

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 746 EUR
Becsérték: 380 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 181 - 1 553 EUR

n

Archív fotó a párizsi Le Moulin de la Galette életéből
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135 Hortobágyi Endre (budapest 1941-1998 budapest)

136 konok tamás (1930-)

Kíváncsiság (Kukucs), 1970 körül
Curiosity (Peek-A-Boo!), c. 1970

Ülő nő metamorfózisa, 1968
Metamorphosis of Sitting Woman, 1968

60x42 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned

60x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Konok Tamás

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 932 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 243 - 1 864 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR
Becsérték: 1 200 000 -2 000 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 6 212 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családja hagyatékában

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Musée Ville de Paris, 1969
- Ernst Múzeum, Sine Loco et Anno retrospektív kiállítás, 2006

n
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137 vörös géza (1897-1957)
n

Műtermi csendélet (Kilátás a Dunára a művész újlipótvárosi otthonából), 1930 körül
Atelier Still Life (View of the Danube from the Artist’s Home in Újlipótváros), c. 1930
114x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Vörös Géza
Kikiáltási ár: 14 000 000 Ft / 43 478 EUR
Becsérték: 18 000 000 - 26 000 000 Ft
Estimated price: 55 901 - 80 745 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Vörös Géza (1887-1957) festőművész emlékkiállítása, Haas
Galéria, 2004
– Aranykorok romjain, Kieselbach Galéria, 2015
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: Aranykorok romjain. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2015, 249.
– Merítés a KUT-ból VIII. Vörös Géza (1897–1957) festőművész
emlékkiállítása. Haas Galéria, Budapest, 2004, 7.
IRODALOM | bibliography
- Molnos Péter: Aranykorok romjain. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2015
– Muladi Brigitta: Egy „fészeklakó” festő megmentett világa. In.:
Merítés a KUT-ból VIII. Vörös Géza (1897–1957) festőművész
emlékkiállítása. Haas Galéria, Budapest, 2004
– CV. csoportkiállítás. Vörös Géza, Domanovszky Endre,
Hollós-Mattioni Eszter, Medveczky Jenő festők és Kelemen Emil,
Vadász Endre rajzai. Ernst Múzeum, 1929.
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Kép a filmben
A művészettörténeti kutatás egész különleges irányvonala
a filmekben szereplő műtárgyak kutatása. A műfaj
leghíresebb sztorija Barki Gergely nevéhez fűződik, aki egy
ártalmatlan szünidei tévézés alatt talált rá egy hollywoodi
szuperprodukció, a Stuart Little, a kisegér díszletei között
egy igazi Berény Róbert-festményre. Egy másik kutató,
Molnos Péter a két világháború közötti, fekete-fehér
magyar mozifilmekben szereplő képekre vadászik.
Az Aranykorok romjain című 2015-ös kötetében három
1930–40-es évekbeli magyar film festményeit azonosította be. Innen tudjuk, hogy az Úrilány szobát keres, a
Kalotaszegi Madonna és a Lovagias ügy kockáin
Aba-Novák Vilmos és Batthyány Gyula mellett Vörös Géza
volt a leggyakoribb „néma” szereplő.

- Ügyvéd Úr, kérem!
- Ne.
- De, kérem, Ügyvéd Úr, nekem...
- Hagyjon magamra!
Miután a kétségbeesett inas kimegy a szobából, a
felszarvazott ügyvéd barátjához fordul:
- Jaj, Ferikém, szörnyű lelki állapotban vagyok, azért
kérettelek...
- Legyen eszed! Hol találtad meg őket?
- Martonvásár előtt pár kilométerrel az országút szélén.
- Na és aztán?
- Na és aztán, mit csinálhattam egyebet? Felvettem a
kocsira, és hazahoztam őket.
- És hol van most az asszony?
- Visszavittem az anyjához.
- Ez nem jelent semmit, csak a látszat!
- Éppen a látszat! Annyi mintha megcsalt volna.

Kabos és Vörös

Lineáris képszerkesztés
A kép a lineáris karakterű, japánosan síkban tartott Vörös
Géza-féle festészet egyik legkiválóbb remekműve. Az
1929-es Ernst Múzeumbeli kiállítás katalógusának
előszavában Lázár Béla pontosan megragadta jellegzetes
stílusát: „Vörös gyöngéd harmóniákat ad, tiszta színeket és
finom vonalhálózatot. Képzelete vonalon épül fel, olyan
hullámzó, lágyan onduláló vonalon, melybe belefoglalja
alakjait. Ez a vonalvezetés a szemet gyönyörködteti,
határozott, biztos, éles kontúrokkal fogja körül tárgyait, s
ezen belül lapos színeit. Emlékeztet a görög vázákra, de
nem utánozza őket. Csak hangsúlyozza a vonalat és tele
van finom belső rajzzal is. Nyugalmat és megnyugvást ad
a szemnek, olyan hatást, mely minden színesség ellenére a
vonal uralkodását biztosítja. A plasztikai erőt kerüli, hogy a
síkszerűség éreztetésével statikai hatásokat érjen el.
Gazdag dekorativitás jellemzi műveit.”

Párizsi ihlet
A most vizsgált alkotás az 1937-es Úrilány szobát keres
című Kabos Gyula-filmben látható. A jelenetek döntő
többségének színhelyeként szolgáló villa falait a
díszlettervező Pán József szinte teleaggatta festményekkel,
köztük számos Vörös Géza-képpel. A most vizsgált alkotás
jól illett a modern polgári miliőhöz, de nem a forgatás
idején készült, hanem egy szűk évtizeddel korábban. A kép
a filmbeli sikeres válóperes ügyvéd lakásirodájának a falán
látható, ahol – egy egyik kulcsjelenetben – az inas (Kabos
Gyula) rémülten fogadja a visszatérő tulajdonost, mivel
titokban kiadta már egy csinos fiatal nőnek a lakást, nem
számítva a gyors visszatérésre:
- Főnök Úr, n-n-n-nem tetszik utazni? – dadogja
jellegzetes komikusi hanghordozásával.
- Nem.
- Karambol?
- Karambol.
- Nagy?
- Nagy.
- És most m-m-már nem tetszik elutazni?
- Nem.

Megfejtett részletek
A műtermi ablakpárkány mellett álló asztalon egész
rendhagyó csendélet elemei halmozódnak egymásra. A
nyersfa lapon karcsú gyümölcstál, egy lant és egy
mandolin, fehér drapéria, zöld körte és alma, egy pipatartó
korsó, kancsó és váza, valamint egy rajztábla egy
megkezdett képpel, ecsetes bödön és papírtekercs.
Nemcsak a csendélet eszköztára gazdag, de a megidézett
modern stílusok skálája is: a gyümölcstál mintha egy
Cézanne-festményről lépett volna le, a szürkén pettyezett
tábla a korai kubisták textúráira hasonlít, a fehéren
csavarodó drapéria Mattis-Teutsch női torzóira hajaz, a
portré mandulavágású szemei Modiglianit juttatják az
eszünkbe, az ablakon túl felvillantott táji környezet pedig
– a hullámzó víz és a körerkélyes épület – a naiv
piktorokat. Nem véletlen ez a „stílustobzódás”, hiszen
Vörös Géza 1927-ban (a kép készülése előtt) járt először
Párizsban, ahol olyan művészek nyűgözték le, mint Kees
van Dongen, Foujita, Modigliani vagy Matisse.

A gazdagon összeállított csendélet címadó eleme a
mandolin, az előtérben heverő, kistestű, nyolchúros
hangszer (valószínűleg egy modern mandolinfajta).
Midnen bizonnyal Vörös Géza saját tulajdona lehetett,
hiszen egy másik emblematikus főművén is szerepel, az
1929 körüli Picassós csendéleten (magántulajdon). De a
képteret nem a címadó mandolin, hanem a nagy méretű,
gömbölyödő testű másik hangszer uralja, amely gitárszerű
menzúrájával, kis szögben hátrahajló kulcsszerkényével
minden bizonnyal egy – 19. században divatba jövő –
lantgitárként azonosítható. A félig kész rajzlapon látható
nő kilétét nem tudható, csak sejthetjük, hogy a festő
legkedvesebb „modellje”, felesége látható rajta. Az ablakon
túli látkép viszont megfejthető: minden bizonnyal a Dunát
látjuk, egy újlipótvárosi bérház legfelső emeletéről –
ugyanis Vörös Géza műterme Újpesti rakpart 6.-os számú
bérházának tetőtérében volt.

Jelenetek 1937-es Úrilány szobát keres című Kabos Gyula-filmből, háttérben a falon Vörös Géza festménye
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138 Kádár Béla (1877-1956)

139 Ferenczy Noémi (1890-1957)

Otthon (Szoba kilátással)
Home (Room with a View)

A pihenő (Természetben)
Rest (In Nature)

31x43 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Hátoldalon | Reverse: MNG 1355/1982

44x47 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 348 EUR
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Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 242 EUR
Becsérték: 550 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 795 EUR
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140 Rippl-Rónai József (1861-1927)

141 deák-ébner lajos(1850-1934)

Rippl-Rónai Ödön portréja, 1890-es évek
Portrait of Rippl-Rónai Ödön, 1890s

Cserépvásár (Szolnok)
Pottery Market (Szolnok)

39x29 cm
Diófapác, papír | Walnut stain on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai

52,5x36 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ébner L.

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 863 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 485 - 3 727 EUR

n

Rónai Ödön, 1900 körül,
Kaposvár, Rippl-Rónai
Múzeum
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142 Kéméndy Jenő (1860-1925)

143 Margitay Tihamér (1859-1922)

Szalon, 1889
Salon, 1889

Enyelgés
Dalliance

24,5x31 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: J Kéméndy München 889

70x49 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Margitay

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 484 - 3 727 EUR

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 5 280 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 212 - 9 317 EUR

n
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144 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Vendégség (Tavasz), 1909 körül
Guesting (Spring), c. 1909
63x88 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: felirat Iványi Grünwald Béla és MNG bírálati
szám 1879/972
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 423 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 15 528 - 21 740 EUR

Iványi Grünwald Béla: Csendélet papagájjal, 1909körül,
magántulajdon

Iványi Grünwald Béla: Teázók (A kertben), 1910-es évek
Katona József Múzeum, Kecskemét
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Iványi Grünwald Béla: Tavasz (Az egykori Révai-villa elpusztult pannója), 1909. Die Kunst für Alle, 1909-1910

Iványi Grünwald Béla: Nyár (A Schiffer-villa pannója), 1912 Magyar Nemzeti Galéria

Neós szellemiség

Gauguin közelében

Mikor a friss, fauve-os esztétikát képviselő neósok 1906-ban felforgatták a nagybányai
művésztelepet, az alapítók közül ki mogorva ellenszenvvel, ki érdeklődő kíváncsisággal
figyelte őket. Iványi Grünwald ez utóbbiak táborába tartozott (a konzervatívabb Réti meg is
szólta ezért), maga is kísérletezni kezdett a nagy színfoltok vad társításával. Ahogy Zwickl
András írta róla az 1996-os, Nemzeti Galériás Nagybánya-katalógusban (nem véletlenül
Czóbel Béla fauve remekével, az Ülő fiúkkal együtt reprodukálva Iványi Grünwald
pannójának archív fotóját): „A síkszerű-dekoratív stílus olyan első generációs művésznél is

Iványi Grünwald Béla: Tavasz (Kerti jelenet, Vendégség) 1909-1910, magántulajdon
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jelentkezik, mint Iványi Grünwald Béla. (…) [Új képei] nemcsak témaválasztásukban, hanem
stílusukban is az újonnan színre lépő fiatalok hatását tükrözik, napfényes tájba helyezett,
stilizált női aktjain egyre dekoratívabb felfogás érvényesült. Nagybányán készült a
Révai-villa számára festett Vendégség (Tavasz) című monumentális pannó, és a művésztelepről való távozása után is nagyméretű, allegorikus aktkompozíciókkal folytatta ezt a
stílust”.

A könyvkiadó Révai Mór budapesti villája számára festett pannó nem csak a friss neós
szellemiséget hordozta, alapszerkezetét és gondolkodásmódját inkább határozza meg az a
Gauguinen és a francia posztimpresszionistákon edződött festői logika, amely Rippl-Rónai
ecsetét is vezette a Schiffer-villa pannóinak elkészítésekor. A most vizsgált képen – ami a
hatalmas méretű, megsemmisült Vendégség (Tavasz) pannó középső jelenetéhez festett
vázlat – a határozott kontúrok keretezik az elemeket; az egyszínű mezőket a jelzésszerű,

Iványi Grünwald Béla: Tavaszi táj, 1910es évek eleje, magántulajdon

fauve-os modellálás és a barna kartonalapot láttatni engedő „kihagyások” varázsolják
izgalmas, modern festői felületté. Iványi Grünwald nagy szabású, idilli kerti jelenetet
ábrázoló falképén egyértelműen érzékelhető az a hatás, amelyet a Nemzeti Szalon 1907-es
francia impresszionista kiállításán szereplő Gauguin és Matisse gyakorolt a nagybányai
művészre.

Iványi Grünwald Béla: Akt papagájjal, 1909 körül, magántulajdon
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145 iványi grünwald béla (1867-1940)

146 Mednyánszky László (1852-1919)

Tavaszodik (Tájkép felhőkkel, hóolvadás)
Spring Comes (Landscape with Clouds, Snow Melting)

Kis falu a Tátrában
Little Village in the Tatra

70x100 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla

31,5x40 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: eredetiségi igazolás Pálmai Józseftől 1920 január 28.

n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 659 - 7 764 EUR
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Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 106 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 8 075 EUR
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147 Pécsi-Pilch Dezső (1888-1949)

148 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Piknik (Nyári fények a tisztáson), 1920
Picnic (Summer Lights on the Glade), 1920

Holland tengerpart vitorlással, 1898
Dutch Coastline with Sailboat, 1898

68x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pilch D. 920

13x21,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: P.I. 1898

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 348 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 243 EUR
Becsérték: 700 000 -1 000 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 106 EUR

n
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149 mácsai istván (1922-2005)

150 A. Tóth Sándor (1904-1980)

Akt, háttérben Rembrandt rézkarccal
Nude with the Rembrandt Engraving in Background

A legyőzött Sámson (Delila), 1941
The Defeated Samson (Delila), 1941

60x40 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mácsai

81x49,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: A. Tóth S 1941

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 2 174 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 6 212 EUR

n

n

IRODALOM | bibliography
- Tóth Gábor Sándor: A. Tóth Sándor - Bábművész, festőművész, grafikus és tanár a
Montparnasse-ról. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
- Magyar Krónika. 2019/8 augusztus 63. szám. Feledy Balázs: Izzó szemű tanár - A.
Tóth Sándor képzőművész, bábművész, tanár életművéről. 80-85 o.
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151 Boldizsár István (1897-1984)

152 Jánosa Lajos (kőszeg 1902-1983 Valparaíso (Chile))

Fiatal lány a nagybányai műteremben
Young Girl in the Nagybánya Atelier

Bubifrizurás lány, 1928
Woman with Bob Hair, 1928

73x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvasl
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár Nagybánya

80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Jánosa L 928

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 305 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 864 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 070 EUR
Becsérték: 750 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 389 - 4 459 EUR

n
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n

Jánosa Lajos a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár és Réti
István növendékeként tanult, a nagybányai hagyományok továbbvivője.
1926-ban sikerrel szerepelt a Benczúr Társaság egyházművészeti
kiállításán és a Szinyei Társaság Tavaszi tárlatán, 1928-ban elnyerte a
Rothermere-díjat, 1929-ben Budapest székesfőváros díját. Tanulmányai
során jártasságot szerzett a freskófestészetben, dolgozott az esztergomi
plébániatemplom gyónókápolnáján és a gyulavarsándi templom
oltárképein is. 1950-ben végleg kivándorolt Chilébe, ahol Valparaísóban,
az ország egyik legnagyobb kikötő- és kereskedővárosában telepedett le.
Az ő és a kőré gyűlt művészcsoport kezdeményezésére hozták létre
1960-ban a településen ma is működő valparaísói Képzőművészeti Iskolát,
melynek tanára és egyben igazgatója is volt.
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153 Ismeretlen magyar festő 1920 körül
n

Akt műteremben
Nude in the Atelier
61x37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 243 - 1 864 EUR
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154 Csabai-Ékes Lajos (budapest 1890-1944 Budapest,
Háros-sziget)
n

Női akt, 1920-as évek közepe
Nude Woman, middle of 1920s
80x59,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 181 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 243 - 2 174 EUR
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155 mikola andrás (1884-1970)

156 bálint rezső (budapest 1885-1945 budapest)

Nagybányai Klastromrét, háttérben a református templommal
Klastromrét in Nagybánya, in Background with the Calvinist Church

Provence-i táj (La Maison Jeune), 1911
Provence Lanscape (La Maison Jeune), 1911

58x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mikola

35x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bálint R.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: La Maison Jeune / Provence 1911

n

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 243 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 174 EUR
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n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 485 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 659 EUR
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157 rippl-rónai józsef (1861-1927)
n

Banyuls-i ősz, 1889 körül
Autumn in Banyuls, c. 1889
37,5x46 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 15 528 EUR
Becsérték: 6 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 187 - 27 951 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Rippl-Rónai József impressziói 1890-1900. Budapest,
Royal Szálló 1900 december. Kat. 182

A festmény Rippl-Rónainak egy igen rövid, de az életmű alakulása
szempontjából kulcsfontosságú alkotói szakaszában, az úgynevezett
banyuls-i korszakban született. Rippl-Rónai 1899. szeptember elején Maillol
meghívására annak szülőfalujába, a keleti Pireneusok lábánál fekvő
Banyuls-sur-Merbe utazott négy hónapra. Elvarázsolta a táj szépsége,
színessége. 1911-es Emlékezéseiben így írt ottani élményeiről: „Itt
hamarosan mindent színesnek láttam, de még nem »naposnak«. Itt festettem
azokat a képeimet, amelyeknek religiózusan egyszerű, de egyúttal színes
motívumai átmenetül kínálkoztak a »fekete« sorozattól a napos, vagy ha úgy
tetszik a harsogóan színes sorozathoz... Ez volt a fordulópont, innen
datálódik mai felfogásom”. Munkamódszerét tekintve már akkor is az egy
ülésre való festés – ahogyan ő mondta az „egyszerre-festés” – híve volt. Így
nem csoda, hogy a számtalan lúdtollal készült rajz mellett e rövid idő alatt
körülbelül hatvan olajképet festett. Közülük néhányat már 1900-ban a Royal
Szálló retrospektív tárlatán kiállított. A katalógus 182. tétele az Őszi kép,
amelyet feltehetőleg azonosíthatunk a most vizsgált alkotással. A festmény
dr. Véghelyi Péter tulajdona volt, olyan más Rippl-Rónai remekművekkel
együtt, mint az azóta a Nemzeti Galériában őrzött Parkban festem Lazarine-t
és Anellát vagy a Hepiéknek melegük van.
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158 bornemisza géza (1884-1966)

159 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Rózsadombi villakert, 1923
Villa Garden in Rózsadomb, 1923

Tájkép vizimalommal
Landscape with Water Mill

51,5x65,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza 1923

70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 700 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 2 795 EUR

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 5 590 EUR

n
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160 uitz béla (1887-1972)
n

Kalapos önarckép, 1913 körül
Self Portrait with Hat, c. 1913
62x48 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 20 186 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 27 950 - 37 267 EUR

Uitz pályája kalandosan indult: 1908-ban vették fel a Főiskolára, de az igazi iskolát végül az Epreskertben találta
meg a fiatal Kmetty és Nemes Lampérth társaságában, akik renitens „modernistaként” ott studíroztak esténként.
Az avantgárdizmus mellett Nemes Lampérthék figyelmet fordítottak a klasszikus stúdiumokra is: főként a
Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteményét tanulmányozták nagy szeretettel. A klasszika iránt egyre
fogékonyabbá váló Uitz végül Olgyai Viktornál, a grafika tanszakon fejezte be tanulmányait, s az ott tanultak
szellemében alkotta meg első jelentős szénrajzait, köztük a zseniális Kalapos önarcképét is.
A kalandos indulást aztán rövidesen viharos sikerek követték: Uitz először 1914-ben állított ki az Ifjú Művészek
Egyesületének harmadik kiállításán a Nemzeti Szalonban, ahol a megnyitón – a szintén kígyózó figuráiról ismert
El Grecót is gyűjtő – Nemes Marcell megvásárolta Uitz teljes kollekcióját, s egy csapásra befutott művésszé
avatta a fiatal grafikust. Az 1913–1914-es Kalapos önarcképet a háromnegyed alakos, felül merészen elvágott,
manierista beállítás a korai korszak legerősebb művévé teszi. Uitz festészeti expresszionizmusát – NemesLempérthez hasonlóan – a papírműveken bontakoztatta ki; munkái megtalálhatóak számos nemzetközi
múzeumban, az oroszországi intézményektől a grafikai alkotások leghíresebb központjáig, a bécsi Albertináig.
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161 Hincz Gyula (1904-1986)

162 kokas ignác (1926-2009)

Pihenő akt
Resting Nude

Zöld táj (Folyópart, tükröződés), 1976
Green Landscape (Riverside, Reflection), 1976

50x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hincz
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Hincz

50x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kokas
Hátoldalon saját kezű felirat | Autograph inscription on reverse: Kokas Ignác Budapest
XIII Máglya-köz 3 „Tükröződés” (Szöcskés kép) 50x80 cm olajtempera (farost) 1976

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 360 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 118 - 1 553 EUR
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Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 621 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 242 - 1 863 EUR
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163 bernáth aurél (1895-1982)

164 erdélyi béla - béla vojtech erdélyi
(kelemenfalva 1891-1955 ungvár)

n

n

Virágcsendélet a művész balatoni nyaralója tornácán
Flower Still Life on the Porch of the Artist’s Cottage by the Lake Balaton

Csendélet
Still Life

40x30 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA
Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 491 EUR
Becsérték: 550 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 708 - 2 484 EUR
284
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70x67 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Erdélyi
Hátoldalon | Reverse: A Szlovák Nemzeti Galéria pecsétje

Az Erdélyi Béla monográfia
borítója

Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 12 422 EUR
Becsérték: 4 500 000 -5 500 000 Ft
Estimated price: 13 975 - 17 081 EUR
Kieselbach galéria
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165 Kovács Mihály (1818-1892)

166 Markó András (1824-1895)

Esti rituálé (Tisztálkodó nő)
Evening Ritual (Bathing Girl)

Itáliai táj lovasokkal (Vadászat), 1855
Italian Landscape with Riders (Hunting), 1855

56x73 cm
Olaj, karton, falemez | Oil, cardboard on panel
Jelzés nélkül | Unsigned

62x77 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: And Markó 1855

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

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 453 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 696 - 11 801 EUR

n
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167 benczúr gyula (1844-1920)
n

Harci játék, 1919
Fighting Game, 1919
46x37,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Benczúr Gyula Dolány, 1919
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 348 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5590 - 8 696 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Bellák Gábor: Benczúr. Corvina Kiadó, Budapest, 2001. 49. kép

Benczúr Gyula festészetében jellegzetes tematikus csoportot alkotnak az amorettes kompozíciók. Az ezeken ábrázolt pufók, gyermekded figurák az
antik Erósznak (Ámornak) leszármazottai, s olykor hétköznapi, zsánerszerű jeleneteken tűnnek fel. A tematikai csoport legszebb darabjai az 1890-es
években születtek. E sajátos alkotások létrejöttét Bellák Gábor, a művész monográfusa két tényezővel magyarázza. „Benczúr 1890-ben veszítette el
első feleségét, kinek halála nagyon megviselte őt. Ezek a furcsa égi és földi angyalszerű lények bizonyára vigaszt jelentettek neki mély gyászában.”
A másik okot a nagyszámú portrémegrendelésben látta. Egy idő után a már monotonná vált arcképfestészet folyamatát szakította meg egy-egy
kedves pufók gyermekalak megformálásával. A Déri gyűjteményben két, e tematikai csoportba sorolható festmény is található. Ebből egy látható az
állandó kiállításban, Hamvazó szerda címmel. A festményen szárnyas angyalkák és patás kis Faun-figurák fogják közre a Szerelem bolondja címet is
viselő bánatos bohóc alakját.
A szamárháton baktató, csalódott szerelmes bolond a karnevál végét követő kijózanodás megtestesítője. A láthatatlan, vidám, földöntúli gyermekek
pajkos körtánca a minden bánaton diadalmaskodó életöröm kifejeződése.

Benczúr Gyula: Hamvazó szerda (Szerelem
bolondja), 1913, Déri Múzeum, Debrecen
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168 boromisza tibor (1880-1960)

169 nyilasy sándor (szeged 1873-1934 szeged)

Hortobágyon
On the Hortobágy

Udvarlás
Wooing

70x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: ékírással
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse

54,5x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nyilasi

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 870 EUR
Becsérték: 320 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 994 - 1 367 EUR
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Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 397 - 2 329 EUR
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170 Hiripi Gyula (domahida 1917-1947 mezőberény)

171 Egry József (1883-1951)

Dunaparton (Kikötői munkások), 1945
By Danube Bank (Harbour Stevedores), 1945

Ostende-i kikötő, 1911
Ostende Harbour, 1911

58,5x53,5 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hiripi Gyua 1945

50x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Egry József 1911 Ostende

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 118 EUR
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 366 - 1 863 EUR

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 304 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 553 - 2 329 EUR

n

292

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

293

173 A. Tóth Sándor (1904-1980)
n

172 Hincz Gyula (1904-1986)
n

Próféta
Prophet
100x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hincz
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR
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Udvarban (Poroló lány), 1941
In the Yard (Carpet Beater Girl), 1941
70x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tóth S.
Hátoldalon | Reverse: Ernst Múzeum pecsét
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 795 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 727 - 4 658 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A. Tóth Sándor Emlékkiállítás, Pápa, 1984. április 7. - május 6. (kat.sz.n.),
- A. Tóth Sándor festőművész emlékkiállítása, Szombathelyi Képtár, 1994. február
12. - március 20. (kat.sz.n.), Párizs-Pápa.
- A. Tóth Sándor festőművész és bábtervező kiállítása, Budapest, Ernst Múzeum,
2001. január 21. - február 14.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Tóth Gábor Sándor: A. Tóth Sándor - Bábművész, festőművész, grafikus és tanár
a Montparnasse-ról. Püski Kiadó, Budapest, 2000. (205. kép)
IRODALOM | bibliography
- Tóth Gábor Sándor: A. Tóth Sándor - Bábművész, festőművész, grafikus és tanár a Montparnasse-ról.
Püski Kiadó, Budapest, 2000.
- Magyar Krónika. 2019/8 augusztus 63. szám. Feledy Balázs: Izzó szemű tanár - A. Tóth Sándor
képzőművész, bábművész, tanár életművéről. 80-85 o.
Kieselbach galéria
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174 henczné deák adrienne (1890-1956)

175 Scheiber Hugó (1873-1950)

Virágcsendélet gyöngysorral
Flower Still Life with Pearl Necklet

Kék szobában, 1940 körül
In Blue Room, c. 1940

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

70x52 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 180 EUR
Becsérték: 480 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 491 - 1 863 EUR

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 6 211 EUR
Becsérték: 2 500 000 -4 000 000 Ft
Estimated price: 7 764 - 12 422 EUR

n
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176 szüle péter (nagyvárad 1886-1944 budapest)

177 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)

Vörös barettes önarckép (Rembrandtos önarckép), 1920-as évek
Self Portrait with Red Barett (Self Portrait in Rembrandt Style), 1920s

Kalapos férfi, 1919
Man with Hat, 1919

58x45 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Szüle 		

98x64,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba-Novák 19		

n

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

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 658 - 7 764 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919-1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. 171. o. 219. kép
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178 kádár józsef (1936-2019)
joseph kádár, le k’dar
n

Tengernél (Térgeometria)
By the Sea (Square Geometry)
70x70 cm
Akril, vászon, rétegelt falemez | Acrylic, canvas on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Le Kádár
Hátoldalon | Reverse: francia kiállítási pecsét, Joseph Kádár Collection
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Le K’dar (Joseph Kádár)
1936-, Debrecen - Hongrie - Térgeometria		
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 497 EUR
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 087 EUR
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179 hencze tamás (1938-2018)
n

Vörös nap (Horizont), 1973
Red Sun (Horizon), 1973
50x35 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Hencze T.
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 700 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 2 795 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- A művész hagyatékából
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180 vaszkó erzsébet (1902-1986)
n

Domboldal (Hommage a Nagy István), 1950-es évek második fele
Hillside (Hommage a Nagy István), second part of 1950s
38x55 cm
Olaj, pasztell, papír | Oil, pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszkó
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 745 EUR
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 056 - 1 491EUR
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181 balogh istván (nagyvárad
1890-1956 nagyvárad)
n

Vándor, 1934
Wanderer, 1934
35x50 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balogh I 1934
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 2 019 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 795 - 4 348 EUR

A Nagyváradon született festő, grafikus Balogh Istvánra nagy hatással volt a 20. század eleji Nagyvárad pezsgő
kulturális élete, Adyval kötött barátsága. 1910-ben rendezett kiállításával egy csapásra ismert lett, ami lehetővé
tette számára, hogy külföldön folytasson tanulmányokat.
1913-ban ösztöndíjjal kezdte meg tanulmányait Rómában, a reneszánsz mesterek munkái átalakították
festészetét, stílusa oldottabbá vált, színválasztása „melegebb” lett. Az első világháború hazatérésre kényszerítette,
de Itáliában készült munkáival nagy sikert aratott, a kollektív kiállításokon képeit elkapkodták. Ennek ellenére
képtelen volt elfogadni az elismertséget, továbbra is lassan dolgozott, s magányos, elszigetelt életet élt.
A korareneszánsz fennkölt egyszerűsége megjelenik későbbi művein is, azonban egyetlen stílust sem fogadott el
maradéktalanul. Ezzel szemben a szecessziós stílusirányzatból sok mindent átvett, és a saját ízlésére formálta.
Elsődlegesnek tekintette a színek uralmát a feszesen pontos formák felett. Egy-egy színes, könnyed ecsetvonással
világokat teremtett, miközben formakultúrája a leegyszerűsödésben éri el a tökéletest.
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182 anna margit (1913-1991)
n

Lány hegedűvel (Zene), 1944
Girl with Violin (Music), 1944
36,5x41 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Anna Margit
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 658 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 317 EUR

Anna Margit: A gondolkodó, 1948,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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183 Karlovszky Bertalan (1858-1938)
n

Vöröshajú hölgy kalapban
Redheaded Woman in Hat
95x65 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Karlovszky
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 329 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 969 EUR
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184 eisenhut ferenc
(németpalánka 1857-1903 münchen)
n

Fiatal lány kék szalaggal és könyvvel, 1882
Young Girl with Blue Ribbon and Book, 1882
97x57 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Eisenhut F. 1882 München
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 5 590 EUR
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185 Emőd Aurél (1897-1958)

186 Kádár Béla (1877-1956)

Toscana, 1930-as évek
Toscana, 1930s

Vasárnapi piac, 1910-es évek
Sunday Market, 1910s

70x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Emőd
Hátoldalon | Reverse: A XXI. Velencei Biennálé kiállítási címkéje 1938

43x59 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kádár Béla

n

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 640 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 3 106 - 4 348 EUR

n

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 366 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A XXI. Velencei Biennálén, 1938
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187 Regős István (1954-)

188 fehér lászló (1953-)

Kutyák és madarak, 1987
Dogs and Birds, 1987

A Bauhaus szék, 1998
The Bauhaus Chair, 1998

50x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse:
Regős István Kutyák és madarak 1987

200x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 1998 V. 04.

n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 863 - 2 795 EUR
310
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n

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 950 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 727- 4 658 EUR
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189 barcsay jenő (1900-1988)
n

Menekülők (Trianon)
Fugitives (Trianon)
104x164 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barcsay
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 365 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 15 528 - 23 292 EUR

tenyerüket nyújtó koldusok, parasztasszonyok, hordágyat
cipelő jobbágyok. Eltúlzott drámai gesztusok, félmeztelen
testek, ég felé nyúló karok, ágaskodó paripák. Mintha a
felbomló társadalmi rendet leképező késő középkori
pannón néznénk az apokaliptikus csapások alatt
görnyedező emberiséget, amint zarándokútját járja a halál
völgyének árnyékában.
Trianoni menekültek

IRODALOM | bibliography
- Herpai András–Horváth Gyöngyvér–Szabó Noémi:
Barcsay Jenő (1900–1988) a festő, a tanár. Kogart
Galéria – Tornyai János Múzeum és Közművelődési
Központ, Budapest, 2015
- Rózsa Gyula: Barcsay Jenő. Kossuth – Pesti Megyei
Múzeumok Igazgatósága – Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2010
- Barcsay Jenő: Munkám, sorsom, emlékeim. Barcsay Jenő
önéletírása. Szerk.: Károlyi Zsigmond, Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány, Szentendre, 2011
- Itt vannak az újak. Barcsay Jenő, Goebel Jenő, Istókovits
Kálmán, Kotász Károly, Szemere Lenke és Tóth Gyula
csoportkiállitása az Ernst-Muzeumban. Színházi Élet,
1925/38., 53–54.

A drámai jelenet a nemzeti szenvedéstörténetté emelt
világháborús pusztításnak állít emléket, illetve az erdélyi
menekülteknek, akik Trianon után csapatostul hagyták el
az országot. A mezőségi községben született Barcsay
pontosan ismerte a földönfutók lelkivilágát: mikor egy
marosvásárhelyi jótevője ösztöndíjából Pestre jött
1919-ben, a Képzőművészeti Főiskola igazgatója (elsőre)
elutasítja kérelmét, mert minden „csirkefogó” erdélyi
menekültnek adta ki magát. A román betörés nyomán a
menekülthullám már 1916-ban elindult Erdély déli és
keleti határ menti területeiről. Majd 1918 után a többi
megszállás alá került területről özönleni kezdtek a
menekültek, akiknek jelentős része a pesti pályaudvarokon
állomásozó vagonokban kényszerült lakni évekig. Barcsay
mélységesen fogékony volt az elesettek életére és az
emberi drámákra, ahogy Lázár Béla írta az Ernst Múzeum
1925-ös katalógusában: „Neki a világ csak gondterhes
embereket mutatott: tutyit, a hülyét, a verklis embert, a
vakot, a napszámos anyát gyermekével, a házmestergyerekeket.”

Drámai embersereg

Rudnay nyomában

Az égből érkező fénynyalábbal drámai módon kihangsúlyozva küszködik a sárral és az emelkedőkkel az ekhós
szekér. A két ló előreszegezett nyakkal, a végletekig
kimerülve húzza a nehéz rakományt. Alattuk a síkba
görbítve – minta halszem optikával néznénk – vonul az
embersereg. Középkori ábrázolásokról ismerünk ennyi
pórul járt szerencsétlent: elől egy jajongó figura halad,
mögötte egymást támogató sebesültek, mankóval
sántikáló invalidusok, gyermeküket hordozó anyák,

A fiatal Barcsayra mindenekelőtt szeretve tisztelt mestere,
Rudnay Gyula Alföldön fogant, látomásos-drámai festői
realizmusa volt nagy hatással. Az 1920-as évek első
felében készült képei ezt az eszköztárat használják, de
belülről fakadó, saját erővel: sötétlő kolorit, tépett
ecsetjárás, felizzó színek, hatalmas horizontok, harmad
képtérnyi egek, vihart hozó fellegek, tépett tanyák,
magányos fák, embereket és szekereket beszippantó
pusztaságok. Nem véletlen mondta első képére Rudnay
főiskola professzorként, hogy: „Barcsay úr, ez művészet.
Nem csak itthon, hanem bárhol a nagyvilágban”. Olyan,
Rudnay hatásáról árulkodó festmények környezetében
helyezhető el a most vizsgált kép, mint a sokszor
reprodukált, 1926 körüli Reggel (Ferenczy Múzeum,
Szentendre), illetve az Ernst Múzeumban bemutatott
festmények közül a téma másik variációja, az 95.
tételszámot viselő Menekülés (reprodukálva: Színházi Élet,
1925/38., 53–54) vagy a valamivel későbbi, egykor a Lucs
Gyűjteményben őrzött másik Menekülés (ltsz.: 78.20, Móra
Ferenc Múzeum, Szeged).

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Ernst Múzeum, 1925

Hiányos életmű
„Miért legyen ebből négy-öt?” – kérdezte magától a fiatal,
mindig vászonhiányban szenvedő, nincstelen Barcsay
műrermében: „kromofágot öntöttem rá. Levakartam.
A vásznat megtartottam, mert szegény ürge voltam, azt
újra föl kell használnom.” A művész Munkám, sorsom,
emlékeim című önéletírásában mesélt erről a meggondolatlan pusztításról, ami jelentősen mértékben tette
szegényebbé a magyar művészettörténetet. Így ugyan

egységesebb lett az életmű, de a néha előkerülő, rudnays
és cézanne-os szellemben fogant, 1920–30-as évekbeli
művek arról tanúskodnak, hogy az önbizalomhiányban
szenvedő fiatal művész tévesen ítélte meg saját kvalitásait.
Nem véletlen, hogy pályakezdése után egyből beválogatták az Ernst Múzeum kiállítására, a Nemzeti Szalonban
díjat nyert, majd megkapta a minisztérium párizsi
ösztöndíját. A most vizsgált festmény a korai időszak egyik
kivételes léptékű túlélője, amely nemcsak Barcsay
életművében játszik fontos szerepet, de a trianoni nemzeti
tragédia megértésében is.

A Menekülés egyik variációja a Színházi Életben
(1925/38., 54.)
Barcsay Jenő: Menekülés, Móra Ferenc Múzeum, Szeged
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190 Szőnyi István (1894-1960)
n

Délután a Dunaparton (Zebegény)
Afternoon On Danube Bank (Zebegény)
50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 3 106 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 348 - 7 453 EUR

Amrita Sher-Gil: Zebegény, 1939
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191 fényes adolf (1867-1945)
n

Folyóparti táj (Idilli hangulat), 1931
Riverside Landscape (Idyllic Mood), 1931
73,5x105 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes A 1931
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 13 043 EUR
Becsérték: 5 500 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 17 081 - 26 398 EUR

Fényes Adolf: Felvidéki táj tavasszal, 1937, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

Fényes Adolf: Bujkáló nap, 1925 körül Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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192 lakner lászló (1936-)

193 lossonczy tamás (1904-2009)

Autótemető, 1962
Car Cemetery, 1962

Játékos kompozíció (Váz), 1973
Playful Composition (Frame), 1973

30x30,5 cm
Tempera, kollázs, papír | Tempera, collage on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lakner 62

30x30 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Lossonczy Tamás 1973

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 7 764 EUR

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 932 EUR
Becsérték: 380 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 181 - 1 491 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Lützenburger gyűjteményben
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194 lakner lászló (1936-)

195 frey krisztián (budapest 1929-1997 zürich)

Godot-ra várva, 1958
Waiting for Godot, 1958

„15.4.72 ” (Szerelmeslevél), 1972
„15.4.72 ” (Love Letter), 1972

13,5x34,5 cm
Tempera, kollázs, papír | Tempera, collage on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Laszlo
Lakner: „Beckett” 1978 (Tempera u. Collage)

70x92 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Jelezve a hátoldalon a vakrámán | Signed on the reverse on stretcher: Frey Christian Asylstr.
119 „15.4.72” 1972

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 5 590 - 7 764 EUR

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 659 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 9 317 - 15 528 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Lützenburger gyűjteményben
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196 czene béla (1911-1999)

197 szőnyi istván (1894-1960)

Fotelben könyöklő lány vörös függöny előtt, 1974
Leaning Girl in Armchair in front of Red Curtain, 1974

Önarckép a zebegényi műteremben, 1938
Self Portrait in the Zebegény Atelier, 1938

80x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czene Béla 1974

50,5x40,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I 1938

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 429 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 174 - 3 727 EUR

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 969 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 454 - 11 181 EUR

n
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198 guzsik ödön (1902-1954)

199 háry gyula (1864-1946)

Budapest (A régi Erzsébet-híd, háttérben a Budai várral)
Budapest (The Old Elisabeth Bridge with Buda Castle in the Background)

Róma
Rome

32x26 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Guzsik

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: San Pietro Rome Háry Gy.

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 435 EUR
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 621 - 1 087 EUR

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 380 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 181 -1 708 EUR

n
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200 kádár béla (1877-1956)

201 galántai györgy (1941-)

Fiatal lányok
Young Girls

Önátalakítások, „új szitanyomat” széria, 1978
(Galántai György 16 eredeti színes szitanyomata, 143. számú példány)
Self Transformations, „New Screen Print” Series, 1978,
(16 Original Screen Prints by György Galántai)

n

30x21 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 622 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 932 - 1 366 EUR
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n

Mappaméret: 38,3x26,5 cm
Színes szita | Colour screen print
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Galántai György
Jelezve balra lent | Signed lower left: nyomat száma
A 16 mű együttes kikiáltási ára: 500 000 Ft / 1 553 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 485 - 3 727 EUR
Kieselbach galéria
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202 Molnár C. Pál (1894-1981)

203 zombory lajos (1867-1933)

Régi Magyarország 1845 körül
Old Hungary about 1845

Mátyás és Holubár
Matthias and Holubar

15,5x20,5 cm
Tempera, karton | Tempera on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

40x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zombory L.

n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 181 EUR
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 398 - 2 330 EUR
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Benczúr Gyula: Mátyás és Holubár,
Magyar Nemzeti Galéria

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 727 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 659 - 7 764 EUR
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204 mednyánszky lászló (1852-1919)
n

Lincselés
Lynching
23,5x31 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 970 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 6 211 - 9 317 EUR

A festményen mozgó figurák drámai csoportfűzése az emberi érzelmek és sorsok szélsőséges értékeit kutató Mednyánszkyt
mutatják. A kép színpárra redukált minimalizmusa jól összecsengett egykori tulajdonosának, Barcsay Jenőnek kifinomult esztétikájával. A puritán életviteléről híres festő, Barcsay a Kossuth-díjáért kapott 20 000 Ft-ból tizenkét olyan Mednyánszkyképet vásárolt az egykori Farkas István Gyűjteményből, amelyek máskülönben külföldre kerültek volna. Barcsaynak köszönhetően viszont itthon maradtak, a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerültek (a művész adományaként). A festő rajongott
Mednyánszkyért, ahogy számos újság megörökítette riportjában, ezek között lakott: „A műterem harmóniáját elsősorban a
festményekkel borított falrész adja. Előtte a századelőn remekbe munkált festőállvány. A szemközti falnál pianínó; tetején meg
valóságos hanglemeztár. Minden maradék helyen zsúfolt könyvespolcok. A galéria alatti falrészt egy nagy Mednyánszky-festmény uralja. Talán csak a szépség, a művészet iránti odaadásában nagyvonalú: kicsi hálófülkéjében is tíz Mednyánszky-képpel
vette körül magát. Kossuth-díjából, amit 1953-ban kapott, szerezte meg magának ezt a jellegzetes kis Mednyánszky-gyűjteményt.”
(K. J.: Barcsay Jenő műtermében. In.: Budapest, 1975/5.)

Mednyánszky László: Lincselés - Damjanich János Múzeum,
Szolnok

Mednyánszky László: Kompozíció - Damjanich János Múzeum,
Szolnok
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205 batthyány gyula (1887-1959)
n

Virágok vázában, 1930-as évek
Flowers in Jar, 1930s
100x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Batthyány
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 31 056 EUR
Becsérték: 15 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 46 584 - 62 112 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ybl Ervin: Az Ernst-Múzeum új csoportkiállítása Rudnay és
Iványi-Grünwald kompozíciói, Batthyány gróf képei és Sidló
szobrai. In.: Budapest Hírlap, 1929. február 24.
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt
világból. Budapest, 2015. 191.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2015. március 17. – április 16.

Virág jelenés

Fantasztikus virágok

Varázsló kertje

Ahogy a szecesszióban is megkülönböztetjük egymástól a
növényi, hullámzó indákkal körbefont irányzatot a
vonalas-geometrikus tendenciától, úgy az art decon belül
is elválik egymástól a szerkezetes és a manierista attitűd.
A kifinomult dekadenciájáról és nagyvilági sármjáról
ismert Batthyány Gyula minden kétséget kizárólag az
utóbbihoz tartozott. Arisztokratikus, kifnomult eleganciája
hatja át a most vizsgált virágcsendéletet is, különös
módon vegyülve a szakralitás aurájával. A növények
tűzijátékként töltik ki a kép teljes felületét, megidézve a
belülről fakadó, manierista módon burjánzó esztétikai
alapkarakterét. A csokor nem az elmúló világ szimbóluma
(mint a legtöbb virágcsendéleten), hanem egy dzsungelszerű vitalitástól fűtött, különös jelenés, amely a
mindenen diadalmaskodó élet jelképeként ünnepli
önmagát az aranyszínű háttér előtt.

Az érett Batthyány művészetét pontosan jellemezte a kor
tapasztalt kritikusa, Ybl Ervin, aki az 1929-es Budapest
Hírlap hasábjain elemezte kiállítását: „Mindenki számára
kellemes meglepetés lesz Batthyány Gyula gróf újabb
műveinek gyűjteménye, mely a művész érdekes
tehetségének mind erősebb kibontakozásáról tanúskodik.
Batthyány stílusa nem a modem festői törekvésekből nőtt
ki, művészete a régi tündöklő századok szelleméből
táplálkozik, ezek jelmezében, kulisszái segítségével fejezi ki
a mai kor komplikált érzéseit, raffinált vágyait. Teljesen
elfeledkezik a valóság külső képéről. Kacskaringós
vonalritmussal, a tekervényes formák gazdag játékával
mesevilágot varázsol elénk, amelyben a játéknak és
bűnnek fantasztikus virágai teremnek.” Az Ybl által
említett, Ernst Múzeumbeli kiállításon látott „fantasztikus
virágok” öltenek testet a gróf most vizsgált csendéletén,
vázába helyezve.

Kacskaringós hajtások, gyöngyöző szárak, pöndörödő
levelek és elnyíló szirmok – a virágok álomszerű vitalitástól
hajtva töltik meg a festmény terét. Batthyánytól semmi
sem állt távolabb, mint a botanikus akvarellek precíz
realizmusa, ő inkább a fin de siècle novellák egzotikus
kertjeiben érezte otthon magát. Mintha a vázához a
csokrot nem egy virágboltból, hanem a Csáth Géza által
megírt, mákonyos illatú „varázslók kertjéből” szedte volna:
„Hosszú szárú, kürt alakú virágok, amelyek szirmai mintha
fekete bársonyból volnának. A sarokban liliombokor, óriási
kelyhű fehér liliomokkal megrakodva. Mindenütt elszórva
alacsony, vékony szárú fehér virágok, amelyeknek egy
szirma, csak egy szirma, gyenge piros színű volt. Úgy
tetszett, hogy ezek bocsátják azt az ismeretlen, édes
illatot, amelyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a
lélegzete. A kert közepén egy csomó bíborpiros, kövér
virág terpeszkedett. Húsos, selymes fényű szirmaik hosszan
lógtak le egészen a magasra nőtt haragoszöld színű fűbe.
Mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a kis csodakert.”
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