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Á R V ERÉS I F E L TÉTE L EK

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

15. Az árverési katalógusban „VÉDETT”, vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplô tárgyakat
Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/.
A „VÉDETT” jelzésû tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonos változás pedig bejelentési
kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./
Amennyiben a tárgyat az árverési vevô exportálni szeretné, akkor az Aukciósház a kiviteli
engedély költségét - exportköltség - továbbszámlázza az árverési vevôre.
Árverési vevô a kiviteli engedély elkészültét követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére.
A kulturális javak külföldre vitelérôl a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik.
A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetôk ki az
országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés elôtt elôre jelezzék.
16. Amennyiben az árverési vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az
általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház - a megbízásnak megfelelôen –
teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el.
Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelôzôen 24 órával
eljuttatni, vagy 00-36-1-269-2219 faxszámra elküldeni szíveskedjenek.
17. A vételi megbízás elfogadásához 20 % elôleg befizetése szükséges, amely sikertelen
licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az elôleg teljes összegét foglalónak
kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevô vevôre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegû megbízást ad,
vagy az árverési vevôk magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevô
árverési vevô az árverés után az elôleget minden levonás nélkül visszakapja.
Lehetôség van telefon keresztüli árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges.
Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhetô,
a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendô. Az esetlegesen felmerülô
telekommunikációs problémákért felelôsséget nem vállalunk.
Azonos összegû vételi megbízások esetén a korábban érkezô vételi megbízást részesítjük
elônyben.
18. Amennyiben az árverési vevô a foglaló vagy a vételár összegét banki utalásal egyenlíti
ki, az a S.W.I.F.T.: UBRTHUHB Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett
(1054 Budapest Akadémia u. 6.) 12001008-00214850-00100003 sz. / IBAN
HU05120010080021485000100003/ bankszámlára utalandó. Az esetleges
árfolyamkülönbségekbôl adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén
a vételár összegét forintban megadni.
19. A vételár az árverési vevôk nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért
az Aukciósház nem tartozik felelôsséggel, és nem kötelezhetô arra, hogy az árverési tételt
ugyanazon áron egy késôbbi árverésre bocsássa.
20. Abban az esetben, ha az árvereztetô és a nyertes ajánlattevô azonos személy,
adás-vételi szerzôdés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevô azonban köteles az
elôbbiekben meghatározott közvetítôi díjat az Aukciósháznak megfizetni.
21. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt
abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
22. Az Aukciósház valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.
A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis –
bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban,
a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült elsô kételyétôl
számított 3 hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított 5 éven belül
felszólamlással élhet.
23. Az Aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerzôdés megkötésétôl számított 5 éven
belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítôi díj
összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértô hitelt
érdemlôen megállapítja, hogy nem eredeti.
24. A katalógusban jelzett euro árak kizárólag információs céllal szerepelnek
a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján
érvényes valutaárfolyam.
25. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik
magukat a Fôvárosi Bíróság illetékességének.
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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.
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13. The buyer shall pay an agency fee, which as default is 20% of the hammer price.
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permanently (2001./ LXIV. /§59./1./b.). Owners of protected lots will be registered by the
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If the buyer would like the item to be exported, a certain amount will be charged
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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
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interpreted in accordance with the Civil Law of Hungary. In case of any disputes parties
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1 Cziráki Lajos (Hegyeshalom 1917–2003 Győr)

2 Zórád Géza (1880 k.-1960 k.)

Téli hangulat (Behavazott táj), 1963
Winter Mood (Snowy Landscape), 1963

Korcsolyázó gyerekek
Children Ice-Skating

50x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Cziráki 63

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

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 657 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 791 EUR	

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 418 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 597 - 1 194 EUR

n

n

3 Mácsai István (1922-2005)

4 Czene Béla (1911-1999)

Lány piros ruhában budapesti háttérrel, 1970 körül
Girl in Red Dress with Budapest Background, c. 1970

Toulouse Lautrec / Könyvet olvasó lány, 1970
Toulouse Lautrec / Reading Girl, 1970

79,5x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Mácsai

67x72 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Czene Béla 1970

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 687 - 4 179 EUR	

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 045 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR	

n

n

Czene Béla: Cukrászdában (Randevú)
című festménye a Csábítás fegyvere
könyv borítóján
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5 Rubovics Márk (1867-1947)

6 Kárpáthy Jenő (1870-1950)

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

Balaton, vitorlások, Tihany, 1922
Lake Balaton, Sailing Boats, Tihany, 1922

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rubovics M.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Rubovics M.
Balatoni hangulat

56x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kárpáthy Jenő 1922

n

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 477 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 791 EUR	
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Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 776 EUR	
Becsérték: 360 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 075 - 2090 EUR
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7 Szőnyi István (újpest 1894-1960 zebegény)
n

Tükröződő Dunapart (Zebegény, vizimalom), 1930-as évek
Mirroring Danube Bend (Zebegény, Watermill), 1930s
40x50 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 477 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 11 940 EUR	

Szőnyi István festés közben, 1938

Szőnyi István: Fények a Dunán (Táj vízimalommal), magántulajdon
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8 Vaszary János (1867-1939)

9 Scheiber Hugó (1873-1950)

Dunakorzó, 1935 körül
Danube Promenade, c. 1935

Táncosnő (Moulin Rouge)
Dancer (Moulin Rouge)

29x40 cm
Színezett itográfia, papír | Coloured Lithography on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary János

53,5x39 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 656 EUR	
Becsérték: 360 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 075 - 1 433 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 164 - 11 343 EUR

n

42

Kieselbach galéria

n

Kieselbach galéria

43

10 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Napraforgós csendélet
Still Life with Sunflowers
60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 3 880 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 478 - 8 955 EUR	

Márffy Ödön az 1910-es években
Székely Aladár felvételén

Márffy Ödönnek ugyancsak kedvelt témája volt a csendélet. Az Európai
Iskola bemutatkozó füzetében így ír: „Meggyőződésemmé vált, hogy csak a
természetből szabad kiindulnom, mert a színek és formák világában van egy
örök határ, melyet átlépve, a képzőművészet nyelvén már nem fejezhetjük
ki magunkat. Ami a képet varázslatossá teszi, az amúgy is a természet
egyéni meglátásából eredő ösztönös megnyilatkozás”.
Élet és Tudomány, 2013. július-december (68. évfolyam, 27-52. szám), 1627. oldal
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11 Pap Emil (1844-1955 )

12 Molnár C. Pál (1894-1981)

Randevú előtt
Before a Date

Reggeli napfény
Morning Sunlight

100x75,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Pap Emil

100x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 776 EUR	
Becsérték: 350 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 045 - 2 090 EUR	

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 835 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 373 - 8 358 EUR	

n
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13 Kalivoda Kata (letenye 1877-1936 Szurdokpüspöki)
n

Napfényes nagybányai kertben, 1910-es évek
Sunlit Garden in Nagybánya, 1910s
97x132 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: I. Kalivoda Kata
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 12 537 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 22 388 EUR	

Kalivoda Kata volt a század első évtizedeinek egyik legelismertebb és
legkiválóbb női magyar festője. Leginkább tájképeivel és figurális képeivel
vonta magára a figyelmet. Rajztudása, színérzéke, komponáló képessége
kvalitásban és technikában túlemelkedik pályatársai legtöbbjén. Pályája
elején a magyar művészeti hallgató tipikus útját követte: először néhány
évig Budapesten tanult, majd Münchenbe ment, végül Párizsban fejezte be
tanulmányait, ahol mestere Jean Paul Laurens volt. Párizsban ráébred,
hogy nem a nagyváros festője és visszatér a magyar falusi lét és nép
közé, melynek alakjait a legjobban szerette festeni. 1907-től
rendszeresen kiállított Budapesten, és a következő évben megnyerte a
Nemzeti Szalon aranyérmét. Hírnevét és elismerését szemlélteti az a
tény, hogy 1913-ban festőiskolát nyitott.

Balogh Rudolf: Kalivoda Kata és modellje
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14 Basch Andor (1885-1944)

15 Molnár C. Pál (1894-1981)

Francia tengerpart (Cote d'Azur), 1924
French Seaside (Cote d'Azur), 1924

Balatonpart (Üdvözlés a vitorlásról), 1940 körül
Lake Balaton (Salute about the Sailing Boat), c. 1940

27x35 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basch Andor 1924

30,5x21,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 716 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 015 - 1 433 EUR

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 343 - 2 239 EUR

n
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a s a r k a d i gy ű j t em é ny
A Sarkadi Gyűjtemény születése
Minden műgyűjtemény elindulásának vagy egy szimbolikus pillanata. Sarkadi
András számára ez a pillanat 1971-ben jött el, amikor fiatal, pályakezdő fogtechnikusként elkeveredett Várkonyi Zoltán lakásába. A kor ünnepelt, kétszeres Kossuth-díjas színészének, a Víg Színház rendezőjének otthonát mennyezettől a padlóig festmények borították. A pesti iparoscsaládból származó Sarkadi
képügynököktől vásárolt, lakásdekorációként szolgáló egy-két festmény között
nőtt fel, ilyen mennyiségű műtárggyal – és magával a „műgyűjtő” terminussal –
ekkor találkozott életében először. (Bár a családban akadtak művészeti hajlamú

rokonok is, például a milánói Scalában táncoló balettos nagybácsi, aki idős korában díszletfestőként dolgozott.) A Várkonyinál látottak hatására a fiatal fogtechnikus – munka mellett – belevetette magát a képzőművészet világába, rendszeresen látogatta a Bizományi Áruház kiállításait, a múzeumok termeit, forgatta az
antikváriumban bevásárolt szakirodalmat. Hamar egyértelművé vált a számára,
hogy a magyar festészet érdekli, a 19. századtól a 20. század derekáig. Mikor kellően felvértezte magát szakmai tudással és rendelkezésre álltak a szükséges anyagiak is – az 1970-es évek végén –, elkezdett vásárolni.

Egy romantikus kollekció
A több tucat műtárgyat felsorakoztató, romantikus alapkarakterű kollekcióban
olyan kiváló képek találhatók, mint Szőnyi István számtalan albumban reprodukált
Hazafelé című alkotása, Egry József korai remeke, a Bruges-i részlet, Bernáth Aurél
érzékeny parkrészlete vagy Mednyánszky László drámai hatású sztrecsnói vára. A
gyűjtemény a 19. századtól indul, Barabás Miklós biedermeier női portréjával, illetve Madarász Viktor Heine-balladát feldolgozó, romantikus kompozíciójával. Az
anyag gerincét a 20. század elejének alkotói jelentik, Fényes Adolf, Koszta József,
Glatz Oszkár vagy Mednyánszky, de hangsúlyosan van jelen a 20-as, 30-as évek, a
Scheiber Hugó és Kádár Béla nevével fémjelzett modernitás, illetve a Gresham-kör

vonzáskörzete (Szőnyi, Bernáth, Derkovits Gyula). Sarkadi a legtöbb alkotást az
1980-as évek aukcióin vásárolta, a Bizományinál vagy a Műgyűjtők Galériájában,
de néhány műhöz személyesen a művésztől jutott; például Anna Margit megejtően személyes, zsidó szertartást bemutató Az esküvő című festményéhez, amelyet
„Manci” neki dedikált. Minden gyűjtemény egyszersmind önarckép; ennyi év távlatból egyértelműen leolvasható a műtárgy-együttesből, hogy Sarkadit mindenekelőtt a párkapcsolatok, a férfi-női viszony meghitt, érzékeny, romantikus karaktere foglalkoztatta.

Fruchter nyomában
A Sarkadi Gyűjtemény jelentős része most egyszerre kerül árverésre, mutatva,
hogy milyen titkos kincseket rejthetnek még a rendszerváltás előtt felépített magángyűjtemények. Abból az időszakból való, amikor a maszek szférából érkező
magánzók vadásztak a – kor általános árszínvonalához képest kifejezetten drága
– műtárgyakra. Biztos kvalitásérzékről és kiváló szemről tanúskodik, ahogy Sarkadi
a Bizományi árverések tarka anyagából kiválasztotta a főműveket. Választásait a
kutatás is igazolja. A Bernáth-kép és a Diener Dénes Rudolf-portré (Micisapkás
férfi) hátoldalán ott található Fruchter Lajos gyűjteményének jelzése, az autográf
Fruchter felirat. A Bernáth-kép azonosítható az 1939-es, Ernst Múzeumbeli Ber-
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náth-kiállítás szereplő Park tujákkal című művel, ami a katalógus szerint „Fruchter
Lajos ur tulajdona”; Diener Dénes pedig a gyűjtő egyetlen bohém művészkedvence
volt. Fruchter a két világháború közötti polgári műgyűjtés legnagyobb tekintélyének számított. A biztosítótársasági igazgató Tigris utcai villájának a falán az 1930as évek legjobb kortárs festőinek, a Gresham-kör kiválóságainak képei sorakoztak.
Semmi sem bizonyítja jobban Sarkadi András kvalitásérzékét, mint hogy ebből, az
egykori legendás gyűjteményből két művet is megszerzett saját kollekciójához a
80-s években.
Rieder Gábor
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16 Koszta József (1861-1949)
n

Virágcsendélet (Virágok a művész kertjéből), 1920-as évek
Flower Still Life (Flowers from the Painter’s Garden), 1920s
36x31 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta J.
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 761 EUR	
Becsérték: 3 200 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 552 - 13 134 EUR	

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

„[…]Többnyire mély barna, vagy mély zöldes háttérből ragyognak ki a parasztudvar virágaiból kötött, élénk színű
csokréták. A hihetetlenül gyöngéden, ha kell, puhán formált virágszirmok jól felismerhetően jellemzik az egyes fajtákat;
őszirózsái, krizantémjai különösen sokféle variációban és színösszeállításban jelennek meg a képeken. […] A fényt
felcsillantó szokásos üvegvázákat füles, mintás korsók, vázák váltják fel és alájuk gyűrődésekkel megmozgatott terítő
kerül – a polgári otthon szolid díszei is megjelennek a képeken. A festő láthatóan nagy szeretettel variálja a teremtett
világ végtelen változatosságát és szépségét kicsiben is érzékeltetni tudó virágok nyújtotta kifejezési lehetőségeket
– úgy tűnik, hogy ezek festése megnyugvást adott számára […].”
/Szinyei Merse Anna: Koszta József (1861-1949) élete és művészete a dokumentumok tükrében. KOGART Galéria Kft.,
Budapest, 2014. 110-114 oldal/
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17 Egry József (1883-1951)
n

Vitorlás kikötőben (Bruge-i részlet), 1911
Sailing in Harbour (Bruge Detail), 1911
50x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Egry József Bruges 1911
Kikiáltási ár: 1 900 000 Ft / 5 672 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 7 463 - 10 448 EUR	

A fiatal Egry József

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

Van Gogh ecsete
Kevés magyar festőnél tetten érhető Van Gogh egyértelmű hatása; a századelő hazai kritikusai is inkább Gauguint
emlegették mint a modernség kútfőjét. A fiatal Egry József esetében viszont egyértelmű, hogy a plasztikus ecsetkezelés, a
komplementer színpárosítás és a japánosan felépített képterek legnagyobb mestere inspirálta. Mikor a szikáran aszketikus
Egry Belgiumban csavargott, Van Goghhoz hasonlóan kereste az egyszerű emberek társaságát. Míg a tragikus sorsú
művészzseni a nehéz fizikai munka ellenére is tisztaságot sugárzó darabos holland parasztokat kereste, Egry a dokkmunkások és hordárok világát. Súlyos kontúrokkal fogalmazott ecsetkezelése tökéletesen illeszkedett a kikötői rakodók robusztus
figuráihoz. De ezek a kemény kötésű alakok – a most vizsgált képen – dallamos hullámvonalként dőlnek a képteret ívesen
keresztbe vágó hídkorlátra; a csatorna türkizzöld hullámait vitorlás szeli, háttérben a bruges-i középkori házak rakpartot
szegélyező sora. A felszabadult, „tengerzamatú” jelenetben már felsejlik a Balaton feletti fényjáték panteisztikus élményeit
kereső érett Egry bölcs életderűje.
Flamand kikötőben
Egry még egész fiatalon megjárta Párizst, 1905–1906 körül („nagyon becsültem Gauguint, Van Goghot, Puvis de
Chavannes-t és a barbizoniakat” – írta később), majd 1909-ben kiállított a modern irányzatok felkarolására megalapított
Művészházban. A nagy művészetszervező Rózsa Miklós egész elragadott hangon írt róla a Hét hasábjain: „ez az a
fiatalember, aki huszonnégy óra alatt hódította meg Budapestet, akiről művészek, műbarátok úgy beszélnek már, mint egy
új, egy magyar Millet-ről”. Ebben az évben rendezte meg a Nemzeti Szalon a modern francia nagymestereknek szentelt
kiállítását, ami Egry belgiumi utazásait inspirálta. Ez után látogatta meg a csodálatos középkori városmagjáról híres
Bruges-t, ahol olyan modern magyar festők fordultak meg előtte, mint Rippl-Rónai József vagy Márffy Ödön.
Zwickl András Művészházzal kapcsolatos kutatásaiból tudjuk (A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten.
Szerk.: Gömöry Judit–Veszprémi Nóra–Szücs György, Magyar Nemzeti Galéria, 2009, 90–91.), hogy először 1910 augusztusában, több művész és Rózsa Miklós társaságában utazott el Belgiumba. Egry fantáziáját itt is kedves témája, az egyszerű
emberek ragadták meg, ahogyan naplójában írta Bruges-ről: „sokat festettem a csatornák szélén, munkások, kirakodók,
hajósok érdekeltek”. Ezeket a festményeit – talán beleértve a most vizsgált alkotást is – a Művészház csoportos kiállításán
mutatta be 1912-ben.

Tihanyi Lajos: Csónakázók (a Klauzál tér című festmény
hátoldala), 1909, magántulajdon
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18 Pólya Tibor (1886-1937)

19 Fényes Adolf (1867-1945)

Tél Szolnokon
Winter in Szolnok

A piros napernyő, 1923
The Red Parasol, 1923

27,5x40 cm
Tempera, vászon kartonon | Tempera, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pólya T.

50x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A.

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 716 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 1 791 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 687 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 582 - 5 970 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Kecskemét Galéria Fényes Adolf kiállításán 1987.
március 19 - május 31-ig, katalógus szám: 11
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kádár béla
Szerelem
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20 Kádár Béla (budapest 1877-1956 budapest)
n

Szerelem (Hűség), 1930-as évek
Love (Fidelity), 1930s
80x59 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 13 432 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 16 418 - 20 896 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

A kutya az ikonográfiai értelmezés szerint általában a hűség és az éberség szimbóluma, a kínai kultúra szerint ez az értelmezés
az engedelmesség és az odaadás jelentéseivel egészül ki. Az antikvitásban míg Odüsszeusz Argosz nevű kutyája a hűség jelképe,
Hermész és Aszklépiosz kísérőjeként a védelmező, oltalmazó szerepe a hangsúlyos.
A világi erények közül a házastársi hűség megtestesítője, ezen jelentésére utalnak a középkori királynők sírjain található kutyák,
illetve a női portrék ölebei is, mint például Jan van Eyck Arnolfini házaspárról készített festményén az asszony lábánál álló
kutya.
/Irodalom: Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekbe, Gondolat Kiadó, Budapest, 1984/
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21 Szemlér Mihály (Pest 1833–1904 Budapest)
n

Pásztortűznél (Régi Magyaroszág), 1870 körül
Shepherd by Campfire (Ancient Hungary), c. 1870
42x56 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szemlér
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

22 Zichy Mihály (1827-1906)
n

Udvarlás )Meghitt pillanat), 1855
Courtship (Intimate Moment),1855
átmerője: 8 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Zichy 1855
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 552 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 17 910 EUR
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mednyánszky lászló
Folyópart várrommal
(Sztrecsnó/ Strecno)
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23 Mednyánszky László (beczkó 1852-1919 bécs)
n

˘
Folyópart várrommal (Sztrecsnó/ Strecno)
˘
Riverside Landscape with Castle Ruins (Sztrecsnó/ Strecno)
65x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky dedikálása:
dr. Glück Sándor úrnak őszinte tisztelője Mednyánszky
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 1257/981
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 14 925 EUR	
Becsérték: 6 500 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 19 403 - 26 866 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Glück Sándor tulajdonában, majd Sarkadi András gyűjteményében

Mednyánszky László
„Később is, mint kezdő művész, a beckói várból jár ki első képeinek
tárgya után a hegyek közé, vagy pedig a Szepesség-szirt mögül kél a nap,
hogy megküzködjék, s nem mindig diadalmasan, azzal a tömör, azzal a
nehéz köddel, amely útját állja… Ott nézte, hogy tépik véres
foszlányokká a gránitélek a pihenőre fáradt nap palástját; fekete fenyők
árnyékában meglapuló apró gunyhókból, babonás hegyi pásztorok, sokat
imádkozó jámbor szénégetők pislákoló esti tüze mellett csudálta a
csillagos éjszakát s egyedül bolyongva örvendett a rövid nyárnak, egy
aranyos napfoltnak a sötét árnyakat vető rengetegben.”
/Malonyay Dezső: Mednyánszky. Lampel R. Könyvkereskedése
(Wodianer F. és fia) Részvénytársaság, Budapest, 1905/

Sztrecsnó vára a Vág felől

Csontváry Kosztka Tivadar: A Nagy Tarpatak völgye a Tátrában,
1904-05, Csontváry Múzeum, Pécs
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24 Vadász Endre (1901-1944)
n

Balatonpart fürdőházakkal, 1930-as évek
Bath-Houses by Lake Balaton, 1930s
40x49 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vadász Endre
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vadász
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 493 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
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szőnyi istván
hazafelé
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25 Szőnyi István (újpest 1894-1960 zebegény)
n

Hazafelé (Késődélutáni fények, Zebegény), 1938
On the Way Home (Afternoon Lights, Zebegény), 1938
86x141 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I. 938
Hátoldalon | Reverse: A vakrámán felragasztott cédula Szőnyi
István kézírásával („Szőnyi István Bpest VII. Baross u. 21. „Hazafelé” Tempera Ára – 1400 P”), cédula nyomtatott 144-es és
332-es számmal, a budapesti Szépművészeti Múzeum, a berni
Kunsthalle és a krakkói Műcsarnok kiállítási raglapja, Dr. Török
Gábor (Szeged) gyűjtői vinyettája, valamint a londoni Pitt and
Scott szállítmányozási vállalat raglapja. A vásznon Eisler Aladár
szállítmányozó cégének cédulája.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 17 000 000 - 27 000 000 Ft
Estimated price: 50 746 - 80 597 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Káldi Jenő, Devich Sándor, majd Dr.

Török Gábor és Sarkadi András gyűjteményében

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kunsthalle Bern No. 0435, OMSzM, katalógus szám 282.,
Krakkó, 1939, Nr. 131. London Nr. 7.
- Wystawa Sztuki Węgierskiej. Palac Sztuki, Krakkó, 1939.
március–április.
- Wystawa Sztuki Węgierskiej. Műcsarnok, Varsó, 1939.
április–május. Kat. 131. Powrót.
- A Szinyei Merse Pál Társaság művésztagjainak jubiláris
(VII.) kiállítása. Nemzeti Szalon, Budapest, 1940. január
28–február 11. Kat. 82. Hazafelé.
- L'Art Hongrois Moderne. Kunsthalle, Bern, 1944.
január–február. Kat. 282. Le retour.
- L'Art Hongrois Moderne. Musée des Beaux-Arts,
Neuchâtel, 1944. március. Kat. 282. Le retour.
- L'Art Hongrois Moderne. Kunsthaus, Zürich, 1944. április.
Kat. 282. Le retour.
- L'Art Hongrois Moderne. Kunsthaus, Genf, 1944. május.
Kat. 282. Le retour.
- L'Art Hongrois Moderne. Kunsthaus, Bázel, 1944. június.
Kat. 282. Le retour.
- Exhibition of Contemporary Arts in Hungary. Gallery of
the Royal Society of Painters in Water-Colours,
Burlington Fine Arts Club, London, 1948. január.
Kat. 190. Homecoming.
- Szőnyi István festőművész gyűjteményes kiállítása. Ernst
Múzeum, Budapest, 1954. május 22–június 20. Kat. 42.
Hazafelé (Devich Sándor tulajdona).
- Stephan Szőnyi. Malerei – Graphik. Staatliche Museen zu
Berlin – National Galerie, Berlin, 1963. augusztus–október. Kat. 52. Nach Hause
- Szőnyi István emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1963. december–1964. március. Kat. 59.
Hazafelé (Dr. Török Gábor tulajdona)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- L'Art Hongrois Moderne. Catalogue de l’Exposition.
Bevezető tanulmány: Ybl Ervin. Kunsthalle, Bern, 1944.
- Szépművészet, 1944/3. 94.
- Szabad Művészet, 1954/4. 163.
- Művészettörténeti Értesítő, 1954/2. 242.
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REPRODUKÁLVA | reproduced

Haza és otthon – Zebegény

- Szőnyi István festőművész gyűjteményes kiállítása. Katalógus. Ernst Múzeum,
Budapest, 1954. 17. kép.

- Végvári Lajos: Szőnyi István. Budapest, 1962.

- Stephan Szőnyi. Malerei – Graphik. Katalógus. Tan.: Pataky, Dénes. Staatliche
Museen zu Berlin – National Galerie, Berlin, 1963.

- Szőnyi István emlékkiállítása. Katalógus. Bevezető tanulmány: Pataky Dénes.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1963.
- Genthon, István: István Szőnyi. Berlin, 1964. 35.

„Ha egy idegennek a legtipikusabb, legkorszerűbb és legzamatosabb magyar
piktúrát kellene bemutatni, úgy Szőnyi István festményei elé vezethetnénk.”
Ybl Ervin, a neves gyűjtő és művészettörténész 1936 februárjában ezzel a
mondattal kezdte Szőnyi aktuális tárlatáról szóló beszámolóját a Budapesti
Hírlap hasábjain. Bár az elmúlt évtizedekben Szőnyi festészetének ez a lokális
karaktere kevés hangsúlyt kapott, mégis jogosnak tűnik a felvetés: míg a
korszak legjobbjainak stílusán szinte egytől egyig könnyen kimutatható a
nyugati, elsősorban párizsi, berlini vagy római inspiráció, addig az ő esetében
ihlető forrásként csupán a Ferenczy Károly uralta nagybányai piktúra merülhet
fel – az is inkább etikai, mint konkrét formai párhuzamok mentén. Szőnyi
egyéni hangú művészete valóban elképzelhetetlen szülőföldjétől, de leginkább
a megtalált festői édenkerttől, Zebegénytől elszakítva. Erre ő maga 1929-ben,
római ösztöndíjas hónapjai során ébredt tudatára. „Ott és akkor jöttem rá, –
olvashatjuk visszatekintő önéletírásában – hogy bár nagyon élvezem az ottani
látványt, sok minden gyönyörködtet, de munka szempontjából csak a hazai táj,
az itthoni miliő, a magyar emberek érdekelnek, csak ezek keltenek bennem
visszahangot s csak ezekből a hazai motívumokból tudok érdemleges munkát
összehozni, mert ezekkel eszmélésem első pillanatától fogva összeforrtam,
eggyé válva velük, önmagamon keresztül megtanultam megismerni
legbensőbb lényegüket.
(...) többé sosem jutott eszembe, hogy az ottani, nekem idegen világról komoly
és nagyigényű munkát próbáljak hazahozni. Egyszóval: nem vagyok
világpolgár. Úgy érzem, teljesen bele vagyok gyökeresedve az itthoni, a mi
világunkba s nagy tragédia lett volna számomra, ha hazát kellett volna
cserélnem. Ismerem életünket, annak minden örömét és baját, reménységét és
csalódását, eredményeit és kudarcait. Ezt tanultam meg meglátni és szeretni,
nélküle azt hiszem, teljesen gyökértelenné válnék.”
Festő és táj mély egymásra találása egész pályáján átívelő, stílusmeghatározó
élményt jelentett Szőnyi számára, amelytől többé nem akart, nem is tudott
elszakadni. „Élete Budapesten, Zebegényben, és a Budapest–Zebegény közti
vonaton telt el.” – írta róla kollégája és barátja, Bernáth Aurél.
A falusi élet nyugalma, a természet és a benne élő ember harmonikus
összefonódása Szőnyi minden itt készült alkotását különös lírai tartalommal
tölti meg: a belső békéjét megtaláló ember nyugodt szelídsége sugárzik e

művekről, a természeti látvány és a belső látomás képpé
formált egyensúlyán keresztül. A most vizsgált festmény,
az érett periódus egyik, ha nem a legszebb darabja Szőnyi
gazdag festői repertoárjának minden erényét felvillantja.
Ember és környezetének szinte panteisztikus egysége, a
csendes létezés időtlen harmóniája tölti be a teret, s
minden alkotói eszköz e bensőséges hangulat megteremtését szolgálja. Szőnyi a részletformák kemény körvonalát
elmossa, miközben a színértékek egymás felé közelítésével,
a jellegzetes gyöngyházszerű alaptónussal és az egymásra
rakott, foszlatott, vattásan felépülő festékrétegek pulzáló
áttetszőségével tökéletes egységet teremt a vásznon. Ezen
a képen is kedvenc napszaka, a szürkületbe forduló koraeste egységesítő, puha fényei uralkodnak, a csend, a béke és
a hömpölygő nyugalom így a szürkékhez gravitáló kolorit
páratlanul finom összhangzatában is megnyilvánul. Mégis
a lágyan irizáló, lüszteres felület mögött a színek ezernyi
árnyalata lüktet. A festmény a lezáratlanság, a folyamatos
alakulás izgalmas állapotát sugározza, mintha a színfoltok
egykor tömör és kemény burkát valami láthatatlan,
csendesen dolgozó erő, mint a szél vagy a lassan áramló
víz „bontaná” le, megmutatva a mélyebben megbújó
rétegek frissen felbukkanó értékeit. Ez a rejtett, finoman
vibráló ornamentika – melynek virtuóz alkalmazása a
tempera újrafelfedezése nélkül lehetetlen lett volna – a
felület legkisebb egységét is átszövi, megadva Szőnyi
képeinek utánozhatatlan védjegyét és elemelve a festmény
által közvetítette látványt a hétköznapi, kézzel fogható
valóság prózai pillanatnyiságától. Döntően ez a költészetté
nemesedő színkezelés eredményezi a Hazafelé, mint
valamennyi Szőnyi-főmű legfontosabb erényét: a
látványból kiinduló kép kilép az időhöz kötött zsánerből, a
jelenség látomás-szintre emelkedik, a vizuális élmény

emlékek, érzelmek közvetítőjévé, kiindulópontjává válik,
olyan asszociációs forrássá, amelyből minden pillanatban
régen eltűnt, gyermekkorban átélt élmények, ismerős
illatok, körbe ölelő hangfoszlányok bukkannak elő.

ezen a zebegényi világon. Gondnak, akarásnak, nekifeszülésnek semmi nyoma. A lét puha ölében való édes,
öntudatlan ringatózás hangulata terjeng a képekben.”

„a szelíd életharmóniák festője”

A kép sorsa – történelem egy vakrámára
ragasztva

Az emberi jellem és a művészi kvalitás kapcsolata
természetesen nem állítható általános érvényű relációba,
de Szőnyi esetében tagadhatatlanul szorosnak tűnik a
párhuzam a képeiből áradó hangulat és a között a
jellemrajz között, amelyet kortársai, ismerősei és barátai
adtak róla. Szilágyi Sándor, a Gresham-asztaltársaság
gyakori látogatója, a kör művészeinek egyik legjelentősebb
gyűjtője így emlékezett rá: „Az emberekben mindig azt
néztem, hogy jólelkű-e, és igaz úton jár-e. A kép olyan,
mint az ember, a képen az embert is meg lehet látni.
Szerettem nagyon Szőnyit, nagyszerű embernek
tartottam.” Bernáth Aurél A Múzsa udvarában című
kötetében a róla szóló fejezetet ezekkel a szavakkal kezdte:
„A legpóztalanabb magyar festő volt”. Néhány sorral
lejjebb érezhető elfogódottsággal tette hozzá: „Késő
tavaszi napsütésre hasonlított”.
E találó jellemrajz igazságát, az érzékeny, kiművelt szem és
az emberi humánum találkozását érezzük a Hazafelé című
kép előtt állva is: a tökéletes belső harmónia, a környezetével és önmagával békében élő ember nyugodt, férfias
lírája sugárzik a festmény lágyan áramló erővonalaiból, a
nagy, lekerekített foltok csendes ritmusából és a színek
költészetté nemesedő, egymásba olvadó együtteséből.
„Szőnyi a szelíd életharmóniák festője – írta róla 1936-ban
a korszak egyik legjelentősebb kritikusa, Kállai Ernő. –
Mintha az elveszett paradicsom boldog visszfénye derülne

A festmény időtlen, kerek, kikezdhetetlen harmóniája éles
ellentétben áll a mű sorsával: a drámai eseményekben
bővelkedő 20. századi magyar történelem Szőnyi
festményére is krimibe illő megpróbáltatásokat kényszerített. A kép vakrámáján ma is megtalálható cédulák
szerencsére sértetlenül fennmaradtak, így ezek segítségével szinte tökéletes pontossággal rekonstruálható a mű
útja a festőállványtól a mostani aukcióig. A Hazafelé
először külföldön mutatkozott be a közönség előtt: egyike
volt azoknak a műveknek, amelyek 1939 tavaszán a
lengyel-magyar barátságot demonstráló krakkói és varsói
magyar kiállításra utaztak Budapestről. Az eseménysorozat
csúcspontja természetesen a lengyel fővárosban rendezett
megatárlat április 22-i megnyitója volt, a tárlatot
befogadó helyi Műcsarnok központi termében. A lengyel
köztársasági elnök, Ignacy Moscicki és a magyar
kormányzó, Horthy Miklós által védnökölt eseményen a
lengyel politikai elit a legmagasabb szinten képviseltette
magát: az elnökön kívül a kultuszminiszter, a külügyi
államtitkár, a volt budapesti nagykövet, valamint
tábornokok és a lengyel arisztokrácia színe-java is
megjelent. Magyar részről többek között Ugron Gábor, az
irodalmi és művészeti tanács elnöke, Jalsoviczky Károly
államtitkár, Say Géza osztálytanácsos, Gerevich Tibor, a
kiállítás kormánybiztosa és a művészeket képviselő
Aba-Novák Vilmos vett rész a vernisszázson. A tárlat a 19.
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Szőnyi István: Este, 1934, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Szőnyi István a Nyári délután című képe előtt, 1937 körül

Szőnyi István: Esernyők, 1939, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

századtól egészen a kortárs irányzatokig felvonultatta a
magyar képzőművészet kiemelkedő értékeit, sőt a nép- és
iparművészet válogatott alkotásaiból és egy berendezett
kápolna segítségével a modern egyházművészet aktuális
eredményeiből is ízelítőt kaphattak a látogatók.
A koncertekkel, felolvasásokkal és többek között Gerevich
Tibor rádióelőadásával kísért kiállítás, a lengyel-magyar
történelmi sorsközösség hangsúlyos demonstrálása
azokban a napokban sokkal többet jelentett a két nép
között fennálló baráti viszony puszta rögzítésénél.
A magyar külpolitika a német fenyegetés árnyékában álló
Lengyelországot ezzel a gesztussal is biztosította
szimpátiájáról, ezen a módon is kinyilvánítva azt, amit alig
néhány hónap múlva kénytelen volt súlyos tettekkel is
bizonyítani: még Hitler csábító ajánlatára, a szlovákiai
területek visszaadásáért cserében sem hajlandó részt
vállalni a németek Lengyelország elleni akcióiban.
A képet, amelyet a hazai közönség 1940 elején, a Szinyei
Merse Pál Társaság jubiláris kiállításán láthatott először,
elkészülte után szinte azonnal a neves műgyűjtő, Káldi
Jenő vásárolta meg. Káldi a budapesti gazdasági elit, a
zsidó származású magyar nagypolgárság egyik jól ismert,
rendkívül sikeres tagja volt. Bár vagyona és pozícióiból

Képes beszámoló az 1939-es varsói magyar kiállításról.
Piros nyíllal jelezve Szőnyi István Hazafelé című műve
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A második világháború után nyugatról hazatért műtárgyak vizsgálata a Szépművészeti Múzeumban,
1946 (Jobbra, fehér köpenyben a Múzeum restaurátora, Szőnyi Hazafelé című képének második
tulajdonosa, Devich Sándor.)

fakadó társadalmi ereje nem ért fel a legnagyobbak, a
Kohnerek, a Hatvanyak, a Kornfeldek és Chorinok
magasságába, de karrierje így is tekintélyt parancsoló: a
tízes, húszas és harmincas évek során többek között a
Magyar Benz-Autómobilgyár igazgatójaként, az Autótaxi
Vállalat alapítójaként, főrészvényeseként és elnökigazgatójaként, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Goldberger
és Fiai Rt. és a Magyar Általános Gépgyár igazgatósági
tagjaként írta be nevét a magyar gazdaság történetébe.
Nagy jótékonykodó hírében állt, tagja volt többek között a
Magyar Királyi Automobil Club választmányának, a
Magyar Vöröskereszt Egyletnek és a Művészeti Múzeumok
Barátainak Egyesületének. Többször adományozott
jelentős összegeket és műalkotásokat a Iparművészeti és a
Szépművészeti Múzeumnak, az ő ajándékaként került
utóbbi gyűjteményébe Fényes Adolf remekműve, a Nemes
Marcell 1933-as hagyatéki aukciójáról megvásárolt
Mákoskalács.
Műgyűjtőként csak az első világháború után, először órák,
szőnyegek és dísztárgyak vásárlójaként vetette észre
magát, amelyekkel fényűző módon rendezte be a húszas
évek első felében, a Gellérthegy oldalában épült Rezeda
utcai neobarokk villáját. Persze a korabeli gazdasági elit

Az 1939-es varsói magyar kiállítás katalógusának címlapja

vele egy súlycsoportban lévő tagjaihoz hasonlóan az idők
során több pazar ingatlan is a nevére került – villája volt
Salzburg mellett és a Balatonon, vadászkastélya a
Börzsönyben –, kvalitásos műtárgyai leginkább a budai
villában kaptak helyet. Bár vásárlásait nem legyőzhetetlen
gyűjtőszenvedély vagy olthatatlan műtörténeti érdeklődés
motiválta, hanem a reprezentatív otthon megteremtésének igénye, mégis hibátlan ízléssel választotta meg
festményeit. Munkácsy Mihály életművéből megszerezte
az 1873-as Fasort, a korábban Nemes Marcell gyűjteményét gazdagító, tekintélyes méretű Pihenés az erdőben,
valamint az édeskésebb, késői zsánereket reprezentáló
Zongoralecke című kompozíciót, míg Szinyei Merse Pál
művészetét a Pipacsmező, illetve a Kentaurok és faunok
képviselte. A fénykorban 25-30 jelentős alkotást számláló
kollekcióban Bogdány Jakab, Paál László, Bihari Sándor,
Hollósy Simon, Rippl-Rónai József és Ferenczy Károly
alkotásai a 19-20. század magyar klasszikusait idézték
meg, míg a kortárs irányzatokból Csók István, Fényes
Adolf, Glatz Oszkár, Rudnay Gyula, Vaszary János és a
legfiatalabb, Szőnyi István képei adtak kiegyensúlyozott,
értő szemmel összeállított ízelítőt.

Az 1944-es berni magyar kiállítás katalógusának címlapja
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Káldi Jenő egyike volt azon keveseknek, akik már rendkívül korán, Hitler
kancellári kinevezésekor megsejtették az általa képviselt politikában rejlő
végzetes veszélyeket. Ebben az évben hivatalos leltárt készíttetett gyűjteményének darabjairól, sőt több jelentős műtárgyát végrendeletileg, halála
esetén az Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta. Balsejtelmei már a
zsidótörvények meghozatalával beigazolódtak, de a végső csapás a német
megszállással következett be. A bevonulás másnapján a németek elfoglalták
Káldi Rezeda utca 6-os szám alatti villáját: a rekvirált nagypolgári otthonok
többségéhez hasonlóan a megszálló csapatok képviselői ezt a házat is
annyira sajátjukként kezelték, hogy még a zár alá vett zsidó műtárgyakat
felügyelő kormánybiztos, Csánky Dénes sem léphetett be az épületbe.
Mindeközben már nem csupán évtizedek alatt megteremtett gyűjteménye,
de Káldi Jenő saját élete is súlyos veszélyben forgott. A jobboldali sajtó április
végén szinte naponta, hosszú cikkek sorával hangolta ellene a közvéleményt.
Egy időre ő vált szinte az elsőszámú közellenséggé, mert vagyonának egy
részét, elsősorban nemesfémből és elfántcsontból készült órákat, ékszereket
és szelencéket, valamint régi perzsaszőnyegeket a Börzsönyben,
Csarnavölgyben épített vadászkastélyában rejtette el. Egy feljelentés nyomán
a csendőrség megtalálta az elásott kincset, a néhány héten át sikeresen
elrejtőző Káldit pedig június folyamán az állambiztonsági rendészet
letartóztatta. A sorsának későbbi alakulására vonatkozó visszaemlékezések
töredékesek és egy-egy ponton ellentmondásosak, mégis a legvalószínűbb, s
egyben legtragikusabb verzió szerint július 13-án Mauthausenbe szállították,
ahol november elején éhen halt.
A gyűjtemény egy részét, a hatóságok által a vadászkastély parkjában
megtalált ékszereket, ötvöstárgyakat és szőnyegeket, valamint néhány
festményt Csánky Dénes közreműködésével a háború utolsó hónapjaiban
nyugatra szállították. Ezek egy része 1948 során Ausztria amerikai
megszállási övezetéből került vissza Magyarországra, hogy végül jogos
tulajdonosaik, Káldi Jenő örökösei visszakaphassák. Szőnyi István Hazafelé
című képe azonban nem volt ezek között a műtárgyak között. Ez a festmény
a kollekció három másik ékkövével, Fényes Adolf Golgota című képével,
valamint Koszta József és Iványi Grünwald Béla egy-egy virágcsendéletével
egyetemben Budapesttől távol vészelte át a háború tragikus végnapjait.
A magyar állam ugyanis L'Art Hongrois Moderne címmel kiállítássorozatot
rendezett a semleges státuszú, így a létükben fenyegetett műtárgyaknak a
túlélés esélyét kínáló Svájcban. Az 1944 januárjában kezdődő és hat hónapon
át tartó, Bern-Neuchâtel-Zürich-Genf-Bázel állomásokat bejáró utazótárlat
ötlete már 1938-ban megfogalmazódott. A koncepció alakulása közben egy
időre az is felmerült, hogy a nagy magángyűjtemények világraszóló kincsei,
így a Herzog-kollekció páratlan Greco-sorozata is helyet kap a bemutatandó
anyagban. 1943-ban azonban a kultuszminisztérium illetékesei éppen a
háborús körülményekre, a szállítás esetleges veszélyeire hivatkozva úgy
határoztak, hogy csupán a jelenkor művészeinek munkáit engedik ki az
országból: 79 festő és szobrász 305 képe és 68 plasztikai munkája reprezentálta ez alkalommal a kortárs magyar képzőművészetet a svájci közönség
előtt. Szőnyi művészetét 14 festmény képviselte, közülük kettő, az Esernyők
és a Hazafelé még a katalógus reprodukciói közé is bekerült.
A Szőnyi-mű, a kiállítás többi darabjával együtt a háború miatt nem
érkezhetett haza a tervezett időben, sőt újabb utazás várt rá. Az 1947-es
választások után felálló új kormányzat ugyanis jelentős kultúr-diplomáciai
offenzívába kezdett, s ennek egyik eszközeként reprezentatív magyar
kiállításokat szervezett külföldön. A jó negyedszázaddal korábban,
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Klebelsberg Kuno által életre hívott program újbóli beindításának első nagy
eredménye a londoni magyar tárlat volt, amely 1948 januárjában nyílt meg
az Akvarellfestők Királyi Társaságának Képtárában. A bemutatásra kerülő
anyag jelentős része Svájcból, közel négyéves kényszerpihenő után, a
Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, Garas Klára kíséretében
érkezett az angol fővárosba. A tárlat jelentőségét nem csupán az adta, hogy
ez volt a magyar képzőművészet első átfogó, reprezentatív bemutatkozása az
angol közönség előtt. A nemzetközi színtéren a téma iránt érdeklődők inkább
arra kapták fel a fejüket, hogy a második világháború végét követően az
egykori ellenséges országok közül Magyarország rendezhetett először
kiállítást Londonban.
Az angliai tárlatról hazatérő műveket a jogos örökös, Káldi Jenő testvére,
Káldi Irén 1949 folyamán kaphatta vissza. Szőnyi festménye, a Hazafelé
azonban nem sokáig maradt nála: minden bizonnyal azért volt kénytelen
szinte azonnal eladni, mert a magyar állam a Csánky Dénes által nyugatra
vitt műtárgyak hazaszállítása és visszaadása fejében tekintélyes illetéket rótt
ki az egykori tulajdonosokra, illetve örököseikre. Káldiék esetében ez 3600
forintot tett ki – éppen annyit, amennyire a Szépművészeti Múzeum
illetékesei Szőnyi alkotásának pénzbeli értékét becsülték. A vevő a Múzeum
alkalmazottja, a bennfentes információit gyűjteményének fejlesztésére is
okosan felhasználó Devich Sándor volt. Az ország elsőszámú múzeumának
legendás restaurátora részt vett a háborút követően nyugatról hazatért
műtárgyak ellenőrzésében és rendbehozásában, majd közel két évtizedes
munkája során olyan művek megmentésében és újjávarázsolásában szerzett
múlhatatlan érdemeket, mint Bronzino Vénusz, Ámor és a Féltékenység című
munkája, vagy Ribera Szent András vértanúsága című alkotása. Kollekciójának gerincét régi mesterek munkái alkották, de hogy a modern magyar
festészet terén is kiváló ízléssel válogatott, arra éppen Szőnyi Hazafelé című
festménye szolgáltat cáfolhatatlan bizonyítékot. A Gresham-kör vezető
mesterével minden bizonnyal személyes kapcsolatban is állt, hiszen Barcsay
Jenő emlékei szerint ő restaurálta a Baross utcai műterem bombatalálata
miatt szinte végzetes sérüléséket szenvedett Zebegényi temetést is.
Két alattomos, nagy óvatosságra intő veszély leselkedik a művészettörténészre, amikor tanulmányt készül írni egy műalkotásról. Az egyikkel akkor kell
megküzdenie, ha az elemezni kívánt mű semmilyen érdemi reakciót nem vált
ki belőle, ha stílusa, témája, mondanivalója és kvalitása olyan távol áll az
elvárásaitól, hogy nehezen talál kapaszkodót a személyes hangú, a valódi
átélés esélyét kínáló interpretációhoz. A másik nehézség paradox módon
éppen ezzel ellenkező előjelű: akkor is nagy körültekintéssel, higgadt
fegyelemmel kell vezetnie gondolatait, amikor nem csupán racionális, de
érzelmi síkon is a mű bűvkörébe kerül, ha annyira találva érzi magát, hogy
határtalan lelkesedését mesterségesen, tudatos kontrollal kell az elviselhető
hőfokon tartania. Szőnyi István most aukcióra kerülő alkotása esetén e sorok
írójának ezzel a feladattal kell megküzdenie. A személyes találkozás első
pillanata óta egyre fokozódó csodálatát így ezen a ponton kénytelen némileg
kordában tartva csupán annyit rögzíteni: a Hazafelé a 20. századi magyar
festészet egyik legszebb alkotása, amely boldog otthonosságot sugárzó,
időtlen hangulatával, fenséges nyugalmával és ellágyuló, mégis férfias
lírájával bármely múzeum vagy magángyűjtemény sugárzó centrumává
válhat. Olyan festmény, amely formálja, alakítja nézőjét és környezetét, amely
– hangozzék bármily áhítatosan is – jobbá teszi a világot.
Molnos Péter

Kieselbach galéria

81

26 Scheiber Hugó (1873-1950)

27 Sikuta Gusztáv (1919-1985)

Esti randevú
Evening Date

Hommage a Vajda (Szentendrei csendélet), 1960-as évek
Hommage a Vajda (Szentendre Still Life), 1960s

33x31 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

42x30 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Sikuta
Hátoldalon | Reverse: BÁV 76/128-as aukciójának címkéje

n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 492 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR	
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 641 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A BÁV 76. képaukciójának kiállításán 128-dik tételként.
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Vajda Lajos: Önarckép ablakráccsal, 1936, magántulajdon
Kieselbach galéria
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Bernáth Aurél

Séta a parkban
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28 Bernáth Aurél (1895-1982)
n

Séta a parkban (Pöstyén), 1936
Walk in the Park (Pöstyén), 1936
91x73 cm
Olaj, vászon farostlemezre kasírozva | Oil, canvas on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 7 462 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 26 866 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Fruchter, majd Sarkadi András

gyűjteményében

Életműkatalógus szám: 1936/27.
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes
kiállítása, Budapest, Fränkel Szalon, 1937. április
4. –25. (kat. 14. Park tujákkal)
- Bernáth Aurél kiállítása az 1912–1939. évek
műveiből, Budapest, Gróf Almásy-Teleki Éva
Művészeti Intézete (volt Ernst Múzeum), 1939.
október 22. – november 5. (kat. 68. Park tujákkal)

Fruchter Lajos arcképe

Bernáth Aurél: Parkban, 1930, magántulajdon
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Részlet Fruchter Lajos budapesti Tigris utcai villájából, 1930-as évek
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Bernáth Aurél, az európai expresszionizmusok gyújtópontjaként elhíresült berlini Sturm Galéria művészeként, 1923
és 1925 között, eddigi ismereteim szerint tizenöt
alkalommal mutatta be műveit a nagyközönség előtt. Nem
csupán a Herwarth Walden vezette berlini kiállítóhelyen
szerepelt ezekben az években, de Osló, Koppenhága, Gera,
Göteborg és nem utolsó sorban Moszkva és Leningrád
műértői is megismerkedhettek a nevével, megcsodálhatták
korai expresszionista műveit. Bernáth avantgárd
alkotásainak a legjava ma már múzeumokban található,
néhány sajnálatos módon Budapest ostroma idején
megsemmisült, de van remény, hogy a javarészt külföldi
magángyűjteményekben lappangó festmények és grafikák,
idővel ismét előbukkannak a feledésből.
Bernáth tehát nem Magyarországon, hanem
előbb külföldön vált ismert művésszé. Művészeti
tanulmányokat korábban kizárólag Nagybányán végzett,
ahol 1915-1916-ban dolgozott, Réti István és Thorma
János tanítványaként. Amit Nagybányán elsajátított, azt
avantgárd periódusában megpróbálta, ha nem is
elfelejteni, de messze menőkig felülírni. Ez tökéletesen
sikerült is neki, mivel az 1920-as évek első felében alkotott
művein nyoma sincs a nagybányai tanultságának. S bár
korábban is örvendett már némi ismertségnek szűkebb
pátriájában, így Rippl-Rónai Józseffel, Kassák Lajossal,
Schadl Jánossal, Egry Józseffel való kapcsolatai ismertek a
kutatás számára, de művészetének igazi hazai bemutatkozására csak 1928 márciusában került sor a budapesti
Műcsarnokban. Az Országos Magyar Képzőművészeti
Társulat szokásos tavaszi kiállításán Bernáth három művét
mutatta be ekkor, a Riviera (1927, Budapest, MNG) című
monumentális olajképét, valamint az Ősz (1927, Győr,
Radnai Gyűjtemény) és a Csendélet sakktáblával (1924,
lappang) című gyönyörű pasztelljeit. E három remekmű
kiállítása pontosan elég volt ahhoz, hogy Ernst Lajos az
Ernst Múzeum névadója és igazgatója valamint Lázár Béla
az intézmény művészeti vezetője azonnal felkínáljanak
Bernáth számára, még ugyanazon év őszére, egy
gyűjteményes bemutatkozási lehetőséget. Ő pedig élt a
kiváló alkalommal és 1928 szeptemberében huszonöt,
zömében ez elmúlt két évben született művével elsöprő

erejű sikert aratott a budapesti műértő közönség, a
kritikusok és a művészettörténészek körében egyaránt.
Kollekciójának akkorra volt a visszhangja, hogy Ernst Lajos
az addigi bevett kiállítási metódustól eltérően, a
Bernáth-kollekció bemutatását a sorrendben következő
csoportkiállítás idejére is meghosszabbította. Bernáth egy
szempillantás alatt meghódította a hazai szakmát és
közönséget, minden kapu kitárult előtte. A Rivierát még a
kiállításról megvásárolta Petrovics Elek a Szépművészeti
Múzeum számára.
Bernáth Aurél 1920-as évek közepi művészi
válságán túllépve, expresszionista periódusának
tanulságait levonva, addigi művészi tapasztalatait
összegezve, teljesen egyéni, senkivel össze nem téveszthető, ám mégis naprakészen európai festészettel állt elő
1928-as hazai bemutatkozásakor. Minden nagy
művésznek vannak visszatérő témái, melyek általában az
egész életművet végigkísérik. Bernáth esetében ilyen
folyamatosan vissza-visszatérő témakörök az önarckép,
mely általában teljes alakos, legtöbb esetben magányos
megjelenésű; a magányos alak tájban; a tragikus, drámai,
vagy épp nyugalmat sugárzó tájak emberi figura nélkül;
női aktok, melyek sokfélék, de sosem erotikus hangvételűek; a kikötő mint a megérkezés és a távozás szimbolikus
helyszíne; valamint két olyan téma, melyek a most
aukcióra kerülő remekmű esetében együttesen jelentkeznek: az egyik a párkapcsolat örökifjú eszméje, a másik
pedig az ember által megzabolázott természetben, azaz a
parkban sétáló több, vagy magányosan létező ember
megjelenítése.
	Parkban sétáló vagy üldögélő emberek – ez
Bernáth Aurél egyik legkedveltebb festői témája volt az
1920-as évek második felétől. E témában a csúcspontot az
1935-ben alkotott, nagyméretű Parkban (MNG) jelenti,
mely egy 1928-as Esti sétány című alkotás teljes
mértékben átfestett változata. Az eredeti képet Bernáth
kiállította az említett 1928-as tárlatokon, nagyobb értéket
tulajdonított neki, mint a múzeum által megvásárolt
Rivierának, később mégis átfestette és ebben az
állapotában került az egyik legkomolyabb korabeli
magángyűjteménybe, Fruchter Lajos méltán híres

Bernáth Aurél: Parkban (Pöstyéni park), 1935, Magyar Nemzeti Galéria
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kollekciójába, majd a későbbiek során a Magyar Nemzeti
Galériába. Arra a kérdésre, hogy miért volt erre szükség, a
művész miért nem vett elő egy másik vásznat és miért
nem arra festette a gyökeresen új kompozíciót, nincs
elfogadható válaszom. Bernáth művészi gyakorlatában ez
több alkalommal is előfordult, szinte mindig kvalitásbeli
emelkedéssel járó következménnyel. Visszatérve a parkra
mint kerettémára, Bernáthot tehát 1928-től kezdve
foglalkoztatta ez a tematika. Az életműkatalógus tanusága
szerint, 1928 és 1937 között, legalább tizenöt alkalommal
nyúlt a témához. Ezek többsége olajfestmény, de akad
közöttük grafika is. A művek legtöbbje ismert, ma is létező
kép, melyek közül kiemelkedik az 1930-ban festett Esti
park (MNG) és Esti park szerelmespárral (magántulajdon),
az 1935-ös Parkban (MNG), valamint a most aukcióra
kerülő Séta a parkban című, egy nyárral későbbi remekmű.
Bernáth e festményeivel naprakészen csatlakozott ahhoz a
két háború közötti művészeti áramlathoz, melyet Kállai
Ernő művészettörténész az újromantika fogalmával
próbált megközelíteni. Ez a művészi alapállás, az
újromantikus művészi akarás, nyilvánvaló módon próbált
elkülönülni a korszak új tárgyilagos, neoklasszicista, art
deco és egyéb áramlataitól. A két háború közötti magyar
festészet újromantikus vonulatának küszöbön álló
feldolgozása révén, a korszak jelentős hazai életművei
kerülhetnek új fénytörésbe, válhatnak az összeurópai
művészet élő részévé, valódi jelentőségükhöz végre igazán
méltó értékekké.
Bernáth másik, szintén az 1920-as évek
második felében induló, majd az életmű során mindig és
folyamatosan visszatérő kerettémája, a különböző
élethelyzetekben együttélő, egymással valamilyen jelentős
kapcsolatban álló emberek ábrázolása volt. Ez az előzővel
is szorosan összefüggő téma, véleményem szerint első
ízben egy szimbolikus alkotással jelentkezett Bernáth
életművében. Bár az 1927-ben festett, fentebb már
említett Ősz című pasztellen csupán egy asztal és a
kétoldaláról hozzádöntött székek jelennek meg, ez
nemcsak a nyilvánvalót, azaz a balatoni idény végét, az
őszbe forduló tájhoz alkalmazkodó emberi jelenlét hiányát
jelenti, de szimbolikusan a párkapcsolati összetartozás, a

zordabb és múló időkhöz való alkalmazkodás átvitt
értelmű jelképe is. Átlelkesített tárgyak ezek a bernáthi
székek és talán pont ez érinti meg olyan mélyen a
szemlélőjüket is. Az emberi párkapcsolat Bernáth általi
megfogalmazásai a továbbiakban konkrétabb formákat
öltve jelentkeztek, mint a Szilasi-házaspárt ábrázoló
Teraszon két változata (1929 és 1930), a Kállaiékat
megörökítő Házaspár (1929), a művészt és imádott
leánytestvérét, Elvirát ábrázoló Testvérek (1929), valamint
a már említett, parkban megjelenő emberpárok két
kivételesen ihletett ábrázolása, az Esti park szerelmespárral (1930) és a most árverésre kerülő Séta a parkban
(1936) egymás mellett meghitten andalgó emberpárja. Bár
a festményen ábrázolt figurák nem felismerhetőek, de a
művész és felesége, Alice és Aurél bizonyosan számos
alkalommal voltak részesei hasonló sétáknak a pöstyéni
parkok fasoraiban.
Bernáth 1927-ben utazott először Pöstyénbe,
az akkor már Szlovákiához tartozó híres fürdőhelyre.
Felesége, Pártos Alice kapott itt állást mint az egyik
jelentős szanatórium reumatológusa, így a fürdőidényen
kívüli, téli hónapok kivételével, évekig dolgozott itt.
Bernáth a művészete számára ideális helyszínt talált a Vág
folyó mentén lévő városkában. Közel egy évtizeden át
festette Pöstyén és közel-távoli környezetének szebbnélszebb részleteit. A Séta a parkban is itt született valamikor
1936 nyarán, melyet Bernáth először a következő év
tavaszán, a budapesti Fränkel Szalonban mutatott be a
közönségnek. Ezt követően került a számos Bernáth-remekmű egykori tulajdonosához Fruchter Lajoshoz, aki a
két világháború közötti hazai gyűjtéstörténet egyik
legkiemelkedőbb alakja volt. Azon kevesek közé tartozott,
akik ebben a gazdaságilag nem túl kedvező időszakban is
folyamatosan bővítették kollekciójukat és azon még
kevesebbek közé, akik határozott elképzeléssel és akarattal,
valamint kifinomult ízléssel gyűjtöttek. Fruchter
Naphegyen lévő Tigris utcai villája minden műbarát előtt
nyitva állt, aki kíváncsi volt a hazai kortárs képzőművészet
naprakész állására. „Alig mondható el az az ügyszeretet,
amellyel az új alapokra fektetett képtárat Fruchter
fejlesztette, ápolta, és vele műbarátokat nevelt. Ő volt az
az ideális műélvező, aki az egyes művek legrejtettebb
beszédére is kíváncsi volt.” - emlékezett barátjára Bernáth
egy későbbi írásában. Fruchter 1953-ban bekövetkezett
halálával a gyűjtemény széthullása is kezdetét vette.
Néhány remekmű idővel közgyűjteménybe került, mások
pedig különböző magántulajdonba. A Séta a parkban az
utóbbiak közé tartozva, jó pár évre eltűnt a kutatás elől,
egészen mostani, örvendetes felbukkanásáig.
Rum Attila

Bernáth Aurél: Ősz, 1927, magántulajdon
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29 Anna Margit (1913-1991)
n

Zsidó esküvő, 1977
Jewish Wedding, 1977
90x70 cm
Olaj, applikáció, vászon | Oil, application on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Anna Margit
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 164 - 10 746 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

Anna Margit és Ámos Imre

Zsidó esküvő a Hegedűs a háztetőn című filmben
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30 Glatz Oszkár (1872-1958)

31 Ismeretlen magyar festő 1900-as évek eleje

Folyóparti táj
Landscape by the River

Kilátás a műteremablakból, 1900-as évek eleje
View from the Atelier, early 1900s

85x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz

36x46 cm
Olaj, vászon kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 238 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 582 - 5 970 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 750 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 239 - 3 881 EUR

n

n

Czóbel Béla: Párizsi ház, 1904 körül,
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
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32 Scheiber Hugó (1873-1950)

33 Scheiber Hugó (1873-1950)

Önarckép, 1930-as évek
Self Portrait, 1930s

Pesti bérház
Apartment House in Pest

63x48 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

61x43,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 477 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 373 - 7 164 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 985 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 478 - 6 567 EUR

n
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34 Róna Klára (Pécs 1897–1987 Budapest)

35 Bernáth Aurél (1895-1982)

Délutáni pihenés (Alvó lány macskával), 1956
Afternoon Rest (Sleeping Girl with Cat), 1956

Műtermi csendélet (Rózsacsokor)
Studio Still Life (Rose Bouquet)

48x65,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: K Róna Klára 956

74x55,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: BA
Hátoldalon | Reverse: A Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma:
1043/970

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 836 EUR	
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 045 - 1 940 EUR
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Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 7 463 - 10 448 EUR
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36 Gimes Lajos (miskolc 1886-1945 miskolc)
n

Velence, 1930 körül
Venice, c. 1930
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gimes Lajos
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 537 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 791 EUR

37 Joachim Ferenc (Szeged 1882-1964 Gyula)
n

Francia tengerpart, 1910 körül
French Seaside, c. 1910
31x37 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Joachim
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 776 EUR	
Becsérték: 350 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 045 - 2 090 EUR
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Scheiber Hugó
Újpesti híd
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38 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Újpesti híd (Folyóparton, Vasúti híd, Átjáró híd), 1921 körül
Bridge in Újpest (By Riverbank, Railway Bridge, Passage Bridge), c. 1921
66,5 x 93 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 71 641 EUR	
Becsérték: 34 000 000 - 48 000 000 Ft
Estimated price: 101 493 - 143 284 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Barna Jenő, majd Keresztes László gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Scheiber Hugó festőművész kiállítása. Belvedere, Budapest,
1922. október 1–15. Kat. 34. Újpesti híd.
- Scheiber Hugó kiállítása. Alkotás Művészház, Budapest,
1923. Feltehetően azonos: Kat. 1. Átjáró híd.
- Scheiber Hugó. Műgyűjtők Galériája – Thebes Gallery Inc.,
Budapest, 1991. Kat. 13. Folyó vashíddal, csónakokkal.
- A magyar festészet rejtőzködő csodái II. Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2005.
- Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. november.

Scheiber Hugó saját festményei előtt,
feltehetően Fónagy Bélával, 1922 körül
(Magyar Nemzeti Galéria Adattára)

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Scheiber Hugó. Műgyűjtők Galériája – Thebes Gallery Inc.,
Budapest, 1991. Kat. 13.
- Haulisch Lenke: Scheiber Hugó. Budapest, 1995. 21.
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 147. kép.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 147. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2007. 147. kép.
- A magyar festészet rejtőzködő csodái II. Mű-Terem Galéria,
Budapest, 2005. 107.
- Mednyánszkytól Barcsayig. Modern magyar művészet a
Keresztes-gyűjteményben. Szerk.: Kolozsváry Marianna.
Budapest, 2010. 81.
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Budapest, 2014. 63.
- Molnos, Péter: Hugó Scheiber. Painting in the Rhytm of Jazz.
Budapest, 2014. 63.
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Budapest, 2015. 21.

Az Újpesti híd a Kieselbach Galéria 2014-es Scheiber kiállításán
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Scheiber-képeken gyakran felismerhető fogás, a
perspektivikus rövidülés irreálissá fokozása, egyfajta
jellegzetes, teret torzító halszemoptika.
Híd

Az Újpesti vasúti híd a téli kikötővel, 1920 körül (képeslap)

Robbanó temperamentum
Bár Scheiber Hugó már két évvel korábban, 1920 tavaszán
a Nemzeti Szalon csoportkiállításán is komolyabb anyaggal
jelentkezett, az igazi áttörést mégis a Belvedere 1922
októberi tárlata hozta meg számára. A most aukcióra
kerülő mű itt került első ízben a budapesti közönség elé.
A két héten át nyitva tartó, mintegy 34 festményt és 61
grafikai munkát felvonultató kiállításról szinte valamennyi
mérvadó pesti lap beszámolót közölt. A kritikusok
többsége elismerően szólt a festő lenyűgöző rajzkészségéről és elsöprő vizuális erejéről. A Magyarország cikke
szerint Scheiber „ecsetje és rajzkrétája mögött egy falstaffi
lélek erejét és mély kedélyességét érezzük, s művei izmos,
egészséges szemléleti megalapozásán túl egy korlátlan,
minden szabályt és hagyományt szétrobbantó temperamentumot látunk benne.”
A húszas évek elején készült festményeket az élénken
megmozgatott, szinte reliefszerűen alakított felület, a
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nyers közvetlenséggel felvitt zsíros olajfesték érzéki
használata jellemzi, miközben a foltok és formák barokkos
tobzódása, az egymásra feszített, íves erővonalak
hangsúlyozása tovább fokozza a kompozíciókba sűrített
vizuális muníciót. Bármennyire is dominál a festői elem,
legtöbbször a kiindulópont mégis jól érezhetően a rajz: ezt
bizonyítják a korszak olyan fő művei, mint a most
bemutatott Újpesti híd című kép vagy a hasonló témát
feldolgozó Vasúti átjáró. A kompozíciók feszes „drótvázát”
a tudatosan látni engedett előrajzolás szürke grafit-nyomai és a kék vonalháló adja, melyek egyenes és íves
szakaszokból építkezve rajzolják ki egy-egy budapesti
városrészlet koncentrált, lényegig csupaszított szerkezetét.
A kortársak közül Schönberger Armand és Kádár Béla
munkáival rokoníthatók ezek a képek, de a megfestés
mikéntje mindkettőjüknél virtuózabb: az ecsetjárás
indulatos, szinte motorikus hevességű, minden a zsíros
olajfesték engedékeny anyagát, az „egy szuszra készülés”
sodró lendületét hangsúlyozza, amelyet tovább fokoz a

A fennmaradt művek mellett a Belvedere-ben rendezett
egyéni kiállítás katalógusának képcímei is bizonyítják,
hogy a Városliget, a rálátásos utcaképek, a vasúti
állomások és a sínekkel szabdalt külvárosok világa az 1920
körüli években Scheiber kedvenc témái közé tartoztak. A
parkok, gyárak és önarcképek mellett hasonló hangsúlyt
kapott e korszakban a híd motívuma is: a Margithíd
jellegzetes ívei és pillérei jól láthatóan szinte megigézték
az ötvenes évei körül járó festőt, de az 1896-ban átadott
Újpesti vasúti híd látványa legalább ekkora, évekkel később
is visszatérő impulzust jelentett számára. A most vizsgált
képen ez utóbbi látható, mégpedig a hajógyári szigetet
Óbudával összekötő szakasz a téli kikötővel. A témaválasztás egyenesen következett a festői attitűdből: a
Scheiber-képek szerkezetében kiemelt szerep jut a
kompozíció egyes elemeihez és a kép széleihez feszülő
íveknek – a tapintásra ingerlő faktúrán túl éppen ez a
pendülésig kifeszített konstrukció alapozza meg számos
festményének felfokozott dinamikáját. A híd-motívum
ráadásul kifejezetten kedvelt volt az expresszionista és
futurista festők körében, akiket egyszerre vonzott a
témában rejlő szimbolikus tartalom (az ember teremtette
geometrikus, műszaki tárgy és az organikus természet
ütközése), valamint a dinamikát, erőt és látványosan
„gyúrható” perspektivikus rendet kínáló mérnöki szerkezet
steril szépsége. Scheiber a kiválasztott látványélményt úgy
gyúrta át robbanásig telített expresszív konstrukcióvá,
hogy közben szinte topografikus hűséggel emelte vásznára
az ihlető tájélményt. A karton felületének tudatos
megmutatása, a pointillistákra és futuristákra jellemző
szaggatott ecsetkezelés, az ívekből építkező, stilizált
formák nagyvonalúsága mind az alkotás spontán,
indulatos és ösztönös jellegét sugallják, miközben a kép
minden apró részletét a mozgás illúziója hatja át.

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

Nagy gyűjtemények mélyén
Az Újpesti híd a korábbi pár évtizedben a közelmúlt
legjelentősebb Scheiber-gyűjteményét, dr. Keresztes László
pazar kollekcióját gazdagította. A hatvanas évek közepétől
kezdve kiváló kapcsolatokat építő orvos az életmű
kimagasló darabját az 1945 utáni magyar műgyűjtés egyik
legtitokzatosabb kollekciójából szerezte meg. Barna Jenő
jelentős figurája volt a Szent István körúti Bizományiban
és a szemben működő Luxor kávéházban találkozó,
megszállott gyűjtőkből álló baráti társaságnak, amelyben
törzsvendégnek számított több kisiparosnak, illetve
„maszeknak” elkönyvelhető műbarát is. A Keleti pályaudvar
közelében táskákat, cipőkellékeket és sokféle más
bőrdíszműves terméket árusító Barna Jenő a hatvanas és
hetvenes évek során az egyik legnagyobb, máig is titkokkal
övezett magyar festmény-kollekciót állította össze. A
MOM Csörsz utcai művelődési házában rendezett
BÁV-árveréseken mindig az erkély bal oldalán foglalt

helyet felesége társaságában, ahonnan gyakran nyert
hosszú licitcsatákat, ha a kiválasztott mű megkaparintására egy-egy komolyabb ellenfél is ringbe szállt. A
Városligethez közeli apró lakásuk hamar megtelt Vaszary,
Kmetty, Scheiber, Kádár, Ámos, Basch, Egry és kortársaik
válogatott műveivel, így a szomszédban vásárolt lakást
műtárgyraktárként használva kénytelenek voltak
Dexion-Salgó-polcokon, sűrűn slihtolva tartani a falakról
már végképp leszoruló, ma már sok száz milliót érő
festményeket.
Igazságszolgáltatás
A magyar expresszionista festészet egyik vitathatatlan
főműve, Scheiber Hugó Újpesti híd című alkotása
szokatlan erővel figyelmeztet arra, hogy minden művészi
életmű megérdemli az elfogulatlan értékelést és a belső
hangsúlyok pontos kijelölését. A későbbi művek ingadozó
kvalitása, az egzisztenciális kényszerből folytatott festői

„túltermelés” reális vádja nem nyomhatja rá a bélyegét az
oeuvre egészére. A hullámzó pályakép ellenére a magyar
művészettörténetírásnak végre egyértelműen ki kell
mondania, hogy Scheiber a 1920-as évek első felében
egyike volt a legjelentősebb és legizgalmasabb magyar
festőknek, akit ráadásul szokatlanul erős szálak fűzték
korának nemzetközi avantgárd mozgalmaihoz. Az olyan
művek, mint a most bemutatott Újpesti híd mindennél
jobban bizonyítják, hogy ebben a közel fél évtizedig tartó
periódusban ez a szinte nyomorban élő, az utókor által
sokáig félreismert művész remekművek sorát alkotta meg,
amelyek a világ bármely rangos múzeumában helyet
kaphatnának.
Molnos Péter
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39 Kosztolányi Kann Gyula (Budapest 1868–1945 Budapest)
n

Kisvárosi utca templomtoronnyal, 1912 körül
Small Town Street with Church Tower, c. 1912
43x33 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kosztolányi
Hátoldalon | Reverse: autográf felirat, olasz vámbélyegző, Nemzeti Szalon kiállítási címketöredék
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 776 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 164 - 11 940 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1892-1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. 331 o. 422. kép
- Modern Hungarian Painting 1892-1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. 331 o. 422. kép

Kosztolányi Kann Gyula: Ódon házak című
színes linómetszete (a Modern Magyar Képtár
c. mappából, Könyves Kálmán Műkiadó), amely
alapján készítette jelen képünket

Kosztolányi Kann Gyula: Vízparti sétány,
1910-es évek, Magyar Nemzeti Galéria
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Kosztolányi Kann Gyula: Folyóparti város
látképe, 1912-1914 között, magántulajdon
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40 Onódi Béla (1900-1991)
n

Szentendrei részlet, 1930
Szentendre Detail, 1930
64x82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Onódi
Hátoldalon | Reverse: Ráday Galéria kiállítási törzskönyvi lap,
Nemzeti Szalon töredékes kiállítási raglap
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 776 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 8 955 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szentendre és Vidéke 2003. XI. 14 9.o, Új Művészet
2004. jan. 19 o., "Szentendre mint múzsa" kiállítás
összefoglalójának címlapján
KIÁLLÍTVA | exhibited
- "Szentendre mint múzsa" - Művészetmalom Szentendre,
2003. XI. 16 - 2004. II. 29

Jeges Ernő: Szentendrei városkép, 1930 körül, Ferenczy Múzeum, Szentendre
110
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41 Margaret de Corini - Corini Margit
(kolozsvár 1897-1982 gyoma)
n

Pesti hangulat háttérben az Erzsébet híddal
Pest Mood with Elizabeth Bridge in the Background
50x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: M De Corini
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 687 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 582 - 5 970 EUR
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42 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Nagyvárosi forgatag, 1930-as évek
Crowded City, 1930s
68x48 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 776 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 8 955 EUR
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43 Várady Gyula (Sárosoroszi 1866-1929 Komárom)

44 Scheiber Hugó (1873-1950)

Este a Dunaparton háttérben a Ferenc József híddal, 1920 körül
Evening on the Danube Bank in the Background
with Ferenc József Bridge, c. 1920

Nagyvárosi dinamika (Berlin), 1920 körül
Metropolitan Dynamics (Berlin), c. 1920

n

39,5x50 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Várady Gy.
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 478 EUR	
Becsérték: 220 000 - 360 000 Ft
Estimated price: 657 - 1 075 EUR
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50x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 582 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 478 - 7 164 EUR
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45 Barzó Endre (1898-1953)
n

Nagyvárosi műteremben (Ketten), 1931
In Metropolitan Atelier (Together), 1931
100,5x53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barzó E. 931
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 44 776 - 74 627 EUR		
Korabeli fotó Barzó Endréről
KIÁLLÍTVA | exhibited
- CXXI. Csoportkiállítás, Ernst Múzeum, 1931, 115. tétel (Önarckép)
– Barzó Endre emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 1969, 14.
tétel (Önarckép)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szerk.: Molnos Péter: A csábítás fegyvere (Divat, stílus és
öltözködés száz év magyar festészetében), Kieselbach Galéria,
2018, Budapest, 169.o.
- Festők, múzsák, szerelmek. Szerk.: Molnos Péter,
Kieselbach Galéria, Budapest, 2016, 222. oldal
IRODALOM | bibliography
- CXXI. Csoportkiállítás, melyen Barzó Endre, Biai Föglein István,
Dénes Rudolf, Jobbágyi Gaiger Miklós, Orbán Dezső festőművészek
és Gárdos Miklós szobrászművész művei kerülnek kiállításra. Ernst
Múzeum, Budapest, 1931.
– Y. E. [Ybl Ervin]: Két kiállítás. Budapesti Hírlap, 1931. október 31.
– Barzó Endre emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
1969 (katalógus leporelló F. Mihály Ida szövegével)
– h. gy.: Barzó Endre emlékkiállítása a Nemzeti Galériában. Magyar
Nemzet, 1969. augusztus 13.
– Dr. Tóth Ervin: Barzó Endre emlékkiállításáról (1898–1953).
Hajdú-Bihari Napló, 1973. március 27.

Barzó Endre: Város (Emlékezés Budára), 1930, magántulajdon
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Egy meg nem nyitott kiállítás

Kettős portréból önarckép

Álmodozó karakter

Nagyvárosi műterembelső: a ferde tetőtéri ablakokon túl egy külváros modern épületei
sorakoznak; a helyszín ugyanúgy lehetne Berlin, mint New York vagy éppen Budapest. Az
enteriőr hátterét egy festőállvány tölti ki, rajta egy vörös geometrikus építmény. De a
főszerepet a két figura viszi. A férfi fekete felöltőben, zsebre dugott kézzel áll, melankolikus
tekintete oldat elkalandozik. A modern, kihívó nő szinte körbeöleli, miközben kihúzott
macskaszemeivel kitekint a képből. Derkovits feleségével közösen készített híres kettős
portréi jutnak a néző eszében (pl. Mi ketten, 1927, magángyűjtemény), de Barzó Endre
képén nem teljes a meghitt együttlét! Az ábrándos művészlélek mögötti vamp nem karol
bele a festőbe, nem teszi vállára a kezét – hiszen valójában az által festett kép szereplője
csupán, vagyis az álmodozó alkotó művészi fantáziájának teremtménye. Azért is terül ki a
síkba, dekoratív art deco mintás alakként, miközben a férfi zárt szobrászi tömbben áll
előtte. Barzó Endre art deco portréja a szerelmes vágyakozás egyik legszebb vizuális
allegóriája a magyar festészet történetében.

Barzó álmodozó alapkarakterét már Lázár Béla is felismerte 1931-es, Ernst Múzeumbeli
kiállítási katalógusában. Minden bizonnyal az itt is (és az 1969-es emlékkiállításon is)
szereplő Ketten-nel azonosíthatjuk a most vizsgált festményt. Lázár a katalógus bevezetőjében éles szemmel emelte ki a művész alapkarakterének jellemzőit: „Barzó Endrét nem
egyszer láttuk kiállításokon, mindenkor feltűnt sajátos természetlátásával. Most egyszerre
nagyobb gyűjteménnyel jelentkezik s mindenkit meglep majd fantáziája dús és eredeti
szárnyalásával, kifejező módjának eredetiségével és látományai gazdag változataival. A
világot fantasztikus elképzelésekké írja át. Az ég, a föld, a víz, minden átalakul a lelkében,
(…) mindenre gyöngyház tónusának finom fátyolát borítja, mely alatt fény cikázik, égnek a
színek, fantasztikummá lesz a felhő s alakjai megnyúlnak, majd összezsugorodnak, most
vonal-, majd színhatásokká alakulva át, – egy, a formákat mesévé átalakító fantáziával
megáldott művészt ösmerünk meg. Barzó Endre művészi pályája most kezdődik, – képzelete megnyílt és ki tudja mely magasságokig fogja elragadni?”

Visszatekintve már tudjuk, hogy Barzó Endre a félbeszakadt,
tragikus pályaívű 20. századi magyar festők népes táborába
tartozik. Mikor 1953-ban elhunyt szülővárosában, Nyíregyházán, már több mint tíz éve nem alkotott. Utolsó önálló
kiállítása 1944-ben nyílt az Ernst Múzeum épületében, éppen
március 19-én. Mikor a látogatók és a művésztársak épp a
megnyitóbeszédet várták, jött egy rendőr a szörnyű hírrel: a
németek megszállták az országot, csoportosulni tilos! A
sokkhatás után az érzékeny lelkű Barzó többé nem nyúlt
ecsethez, hazaköltözött Nyíregyházára, ahol hosszú lelki és
testi gyötrődés után halt meg. A torzóban maradt életműből
egy-két múzeum őriz olyan villanásokat, amelyek alapján
tudható, festőjük előkelő helyet érdemelne a magyar
művészet történetében.
Sikeres indulás
Pályakezdését F. Mihály Ida foglalta össze a művész 1969-es,
Magyar Nemzeti Galériabeli emlékkiállításának katalógusában: „Természettanulmányai a posztnagybányai stílus
jegyében fogantak. Szemléletmódja a művészi készségen kívül
áhítatos, elmélyült természetérzéket árult el. Miskolc
környékén festett képei poézissel megfogott különös tájaknak
hatnak a misztikus ellenfényben. Előszeretettel festette a
tompa fényszitálást, a napkelte, napszállta, eső utáni pára,
kora ősz fényhatásait. Figurális képei is komoly készültségről
tanúskodnak. Aktkompozíciói könnyedek, légiesek, szimbolikus
mellékmotívumokkal hangszereltek.” Ahogy Dr. Tóth Ervin
írta, a szerény művészt egymás után érték az elismerések
ebben a korszakában: „Amíg élt, csak az igazán nagyok
értékelték: Aba Novák Vilmos római műtermét ajánlotta fel
neki, 1931-ben Barcsayval, Bernáth, Derkovits, Kmetty és
Márffy művészekkel a KUT nagyságaival állít ki, 1940-ben az
UME művészeivel (...) A hajdani főiskolai tanársegéd, a KÉVE
nagydíjának, a »Nemes Marcell« utazási díjnak tulajdonosa, aki
– a »Falu vasárnapja« című képével – a barcelonai világkiállításon – alig 30 évesen – aranyérmet nyert...”
Art deco ikon

Bene Géza: Bohócok, 1930, magántulajdon
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Schönberger Armand: Abszintivók (Asztal mellett), 1932, magántulajdon

A stílusváltásról írta kései kritikájában a Magyar Nemzet
kritikusa, hogy „a húszas-harmincas évek fordulóján Barzó
Endre egy olaszországi tanulmányút hatására a
»novecentista« indíttatású római iskola stílusköréhez
csatlakozott. Képein hideg, egységes színfoltok foglalták el a
meleg tónusok, színpadias beállítások az áhítatos tájak
helyét.” Ahogy az 1931-es kiállításáról írta Ybl Ervin: „Barzó
Endre piktúrájában (…) érezzük a fiatal művész lelkének
fogékony és kereső érzékenységét. Félhomályban lejátszódó
színpadi díszletváltozáshoz hasonlítanak művei. A formák és a
színek egymásba áradnak képein, minden elveszti a
határozottságát, a testiségét és látományai mint ködös
álomképek, merész capricciók merülnek föl előttünk. Érdekes
megfigyelni, hogy Aba-Novák utolsó stílusa is milyen hatással
volt Barzóra.” A korabeli kritika még nem ismerte azt a
terminust, aminek segítségével pontosabban le tudjuk ma írni
Barzó stílusát: art deco. A hűvösen modellált, grafikusan
komponált, nagyvárosi hangulatoknak a festészete, amelyet
csak az 1980-as évek után fedezett fel magának a kutatás és
a műtárgypiac. Barzó olyan villanásai, mint a most vizsgált
Ketten vitathatatlanul a magyar art deco legjobb képei közé
tartoznak, hasonlóan Vörös Géza, rafináltan dekoratív
műtermi arcképeihez.
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46 Glatz Oszkár (1872-1958)

47 Fényes Adolf (1867-1945)

Kislányok napfényben
Little Girls in the Sunlight

Kastélypark (Fogócska), 1917
Castle Park (Tig), 1917

38x49 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz

22,5x34,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes A 1917

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 492 EUR	
Becsérték: 550 000 - 1 100 000 Ft
Estimated price: 1 642 - 3 284 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 940 - 3 582 EUR

n
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48 Tipary Dezső (Horváti 1887-1967 Budapest)
n

Csendélet gyümölcsöstállal, 1919
Still Life with Fruit Bowl, 1919
68x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tipary Dezső 1919
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 417 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 17 910 - 26 866 EUR

„[…] Tipary nemcsak nagyszerű grafikus, de a színnek és ecsetnek is legalább
olyan hivatott mestere, mint a plajbásznak és karcolótűnek. A legmodernebb
irányzatok követője Tipary. Azoknak a csoportjához tartozik, akik Greco
művészetéből indulnak el, Cezanne-on keresztül jutottak el a modern festői
meglátásig. Erős egyéniség, amely - természetesen nagy rajzbeli tehetséggel
párosulva – szinte azt az érzést kelti bennünk, hogy egyenesen festőnek
született.”
/Tipary Dezső kiállítása Esztergomban, Színházi Élet 1925. január 82 o./

Tipary Dezső: Műtermi csendélet kék kancsóval, 1919, magántulajdon
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49 Czene Béla (1911-1999)

50 Fenyő György (1904-1978)

Akt háttérben japán fametszettel, 1976
Nude with Japanese Woodcut in the Background, 1976

Szieszta (Bauhaus ház), 1930-as évek
Siesta (Bauhaus House), 1930s

87x47,5 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla 1976

66x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Fenyő György
Hátoldalon | Reverse: Fenyő György hagyatéki pecsétje

n

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 194 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR
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Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 567 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 13 433 EUR
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51 Czóbel Béla (1883-1976)

52 Modok Mária (Ráckeve 1896–1971 Budapest)

Párizsi modell
Parisian Model

Műtermi csendélet virágcsokorral
Studio Still Life with Flower Bouquet

43x32 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria
bírálati száma: 1681/972

63x35 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Modok M.
Jelezve balra fent | Signed upper left: Modok
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 015 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 1 791 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 179 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 10 448 EUR

n

n

Modok Mária Szentendrén, 1938,
Pesti Napló Képes Melléklete, 1938.
„[…] felesége halála után döbbent rá maga Czóbel is - nem kevés lelkiismeret-furdalással -, hogy az általa oly nagyon szeretett asszony hozzá méltó nagy művész is volt.
Nem is értette, hogy ezt a sok remek képet mikor és hogyan festette. Bár az együtt töltött évek alatt sajnálta, hogy Mária karrierje abbamaradt, ő maga úgy vélte, felesége
abbahagyta az alkotást, feladta pályáját. Nem tudott arról, hogy titokban, lopott idejében fest. Felesége biztosította Czóbel számára a hátországot, a munkájához nélkülözhetetlen nyugalmat és biztonságot, amit persze Czóbel nem adott volna fel semmiért, így elfogadta hitvese lemondását.”
/Szerk.: Molnos Péter, Szerzők: Molnos Péter, Barki Gergely, Rockenbauer Zoltán: Festők, múzsák, szerelmek. Kieselbach Galéria, Budapest, 2016, 167. oldal/
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patkó károly
Mediterrán kikötő
vitorlással
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53 Patkó Károly (1895-1941)
n

Mediterrán kikötő vitorlással, 1929
Mediterranean Harbor with Sailing Boat, 1929
120x101 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Patkó
Hátoldalon | Reverse: a Nemzeti Szalon kiállítási raglapja, a Műcsarnok 1940-es „A magyar művészetért” című
kiállításának cédulája, valamint Paumkirchner Ferenc
tulajdonosi cédulája („Paumkirchner Ferencz tulajdona
Bpest. XI. Horthy Miklós út 23.”) és Kovács Dezső gyűjteményének hagyatéki pecsétje.
Kikiáltási ár: 36 000 000 Ft / 107 463 EUR	
Becsérték: 55 000 000 - 75 000 000 Ft
Estimated price: 164 179 - 223 881 EUR

Patkó Károly a római műtermében, 1930 körül

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Paumkirchner Ferenc, majd Kovács Dezső
gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- „A magyar művészetért” képzőművészeti kiállítás.
Műcsarnok, 1940. február 8–28. Kat. 88. Olasz vitorlás.
- Patkó Károly emlékkiállítása. Nemzeti Szalon, Budapest,
1941. november 9–23. Kat. 62. Lerici öböl.
- Patkó Károly (1895–1941) emlékkiállítása. Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 1971. Kat. 19. Lerici öböl.
- Vizek partján. Dél-balatoni Kulturális Központ, Siófok,
1981. június.
- Római iskola I. Keresztény Múzeum, 1983. Kat. 91. Lerici
öböl.
- Patkó Károly. Kovács Dezső gyűjteménye I. Belvárosi
Aukciósház, Budapest, 1996.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Patkó Károly emlékkiállítása. Katalógus. Nemzeti Szalon,
Budapest, 1941.
- Patkó Károly (1895–1941) emlékkiállítása. Katalógus.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1971.
- Képes Újság, 1981. augusztus 1. 17.
- Magyar művészet 1919–1945. Szerk.: Kontha Sándor.
Budapest, 1985. 2. kötet. 155.

Csontváry Kosztka Tivadar: Castellamare di Stabia, 1902, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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Vitorlázással foglalkozó magazinok címlapjai az 1930-as évekből

A vitorlázás dicsérete
„Az ember legősibb, ösztönszerű vágyait, a korlátlan,
szabad kóborlást és a természeti erők felett való uralmat
váltja valóra” – írta az egyre népszerűbbé váló vitorlázásról
a Pesti Hírlap Vasárnapjának publicistája 1935. augusztus
4-én. Ez az évtized Magyarországon a sportág aranykora
volt: a Balatonon a korábbi, alig egy tucatról a háromszorosára nőtt a tekintélyes méretű, versenyre is alkalmas
cirkálók száma, a kisebb és jóval olcsóbb jollék és dinghik
pedig szinte ellepték a magyar tenger hullámait a nyári
hónapok idejére. A hazai vitorlásélet két híres társasági
szervezete, a több mint fél évszázados múltra visszatekintő
Királyi Magyar Yacht Klub és az 1912-ben megalakult
Balatoni Yacht Klub már nem csupán gazdag arisztokraták
mondén találkozási helyeként szolgált, hanem a polgárság
tagjai közül is verbuválhatta egyre bővülő tagságát.
A magyar hajók természetesen sokkal ritkábban bukkantak
fel a valódi tengerek vizein. A szabadidős vitorlázás
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leghatásosabb hazai népszerűsítője, a két évtized alatt
valóságos írófejedelemmé avanzsáló Herczeg Ferenc az
1900-es évek elején magán kívül csupán két honfitársat
ismert, aki saját hajóval szelte az Adria hullámait. Ennek
ellenére a hazai olvasók epedve várták rendszeres, a
napilapok hasábjain közölt utazási beszámolóit, és
hatalmas példányszámban vásárolták meg 1905-ben
megjelent, saját kalandjain keresztül a vitorlázás
szépségeit bemutató, Szelek szárnyán című könyvét.
A számos újabb kiadást megélt kötetben Herczeg alapvető,
jellemformáló tapasztalatok forrásaként dicsérte ifjúkori
szenvedélyét: „Aki nem hiszi el, hogy az emberek jók és
kellemesek, annak ajánlhatom, hogy tegyen hosszabb
tengeri utat, de ne gőzhajón, hanem vitorláson. A gőzhajó
egy úszó darabja a nagyvárosnak. Magával viszi a
kultúrélet minden önzését, előítéletét és merevségét.
A vitorláshajó azonban, amint elhagyta a kikötőt,
visszaviszi az embert az ősi természetbe és az emberek
megint visszanyerik eredeti szeretetreméltóságukat. Sehol

annyi rokonszenves és igazán emberien érző és cselekvő
embert nem találtam, mint a vitorlaárbocok tövében, a
foltozott nagy vászonponyvák árnyékában, a félreeső
kikötők zugaiban. A világ összes tengerészei közt ki van
fejlődve a bajtársiasságnak bizonyos érzete, és a tudat,
hogy alkalomadtán rászorulnak egymásra, önzetlenekké és
szívesekké teszi a vadidegen embereket is."
Festők vízparton
Patkó Károly most bemutatott képe évszázadokon átívelő
hagyományba illeszkedik: a holland festészet aranykora, a
17. század páratlanul gazdag tájképfestészete „kitermelte”
a téma specialistáit, a tákj- és a zsánerkép elemeit vegyítő
tengerfestőket, de a romantika idejében is remekművek
sora született, amelyek a tengerek és a hajók ábrázolásában rejlő, messze vezető asszociációs lehetőségeket
illusztrálják. Ezeken a alkotásokon még legtöbbször
hatalmas, többárbócos vitorlások, barkok, szkúnerek és

fregattok, pazar hadi- és teherszállító hajók láthatók
hegyként tornyosuló hullámok között, vagy méltóságteljesen vesztegelve a csendes kikötők csillogó vizén. Sokkal
közelebb állnak Patkó képéhez az impresszionisták
festményei, amelyek a 19. század második felében egyre
népszerűbbé váló hobbivitorlázás rohamos elterjedéséről
adnak számot. Manet, Monet, Renoir, Caillebotte, Pissarro,
Sisley, Seurat, Signac és a kor még sok más művésze az
1870-es évektől kezdve számtalan alkalommal merített
ihletet az egyre pezsgőbbé váló vízi élet látványos
eseményeiből. Az új téma magától értetődően vált a
modern festők kedvencévé. Nem csupán a vízpartok
festőisége, a Szajna vagy az óceán örökké változó,
hullámzó felszínén táncoló fénysugarak, az élénk
színekben pompázó vitorlák, a hajótestek graciőz vonalai
vonzották a csoport tagjait, hanem a gyökeresen új
életforma is. A független polgárság, az egyre erősebbé
váló középosztály szabadidős tevékenységként, hétvégi
hobbiként meghódította a természet izgalmas titkokat

rejtő, korábban csak a tengerészek és a vakmerő utazók
által uralt részeit is.
Több impresszionista festő szinte rajongott a vitorlázásért:
Gustave Caillebotte nem csupán ügyes és tapasztalt hajós
volt, de sikeres versenyző, sőt hajótervező is, aki élete
során több mint 25 jachtot tervezett. Charles-François
Daubigny úszó stúdiójának mintájára Monet az 1870-es
évek közepén műterem-csónakot építtetett, hogy alkotás
közben a lehető legközelebb lehessen kedvenc festői
motívumához.
A vitorláshajók feltűnő karrierje a francia festészetben a
20. század elején sem múlt el. A Vadak, elsősorban Dufy,
Derain és Marquet gyakran emelték vásznaikra a Collioure
partjainál látott halászbárkákat, a Le Havre mellett
horgonyzó, zászlókkal felékesített jachtokat, vagy a
deauville-i kikötőben ringatózó, versenyre váró karcsú
sporthajókat.

A mediterrán élet szimbóluma
Ha a magyar festészet emlékanyagán végig tekintünk, a
francia példával ellentétben a vitorlázás témája csupán
elvétve bukkan fel. Persze akadnak jól ismert kivételek,
mint Csontváry ikonikus képe, a Patkó Károly festményéhez kompozíciós rendjével is kötődő Castellammare di
Stabia, Márffy Ödön, Vaszary János és Egry József néhány
alkotása, utóbbitól egész sorozat: a balatoni vitorláséletből
merített, szimbólumokká párolt remekművek. A római
iskolások közül elsősorban Aba-Novák Vilmos neve
kívánkozik ebbe a sorba, aki itáliai utazásai során
előszeretettel festette meg a kikötők forgatagát, a
tengeren ringatózó, sárga és fehér vitorlájú hajókat. Még
nála is többször fordult ehhez a motívumhoz Patkó Károly:
rézkarcok, rajzok, akvarellek és temperaképek sora, nem
egyszer igazi főművek bizonyítják ez irányú érdeklődését.
A római ösztöndíjasok első évfolyamának Gerevich Tibor
által összeállított névsorába Patkó neve Aba-Novák
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Patkó Károly: Olasz tengerparti város, 1931, magántulajdon

javaslatára került be. Már a főiskolán megalapozott és az 1925-ös
felsőbányai tanulmányút során elmélyült barátságuk az itáliai
tartózkodás során egyre szorosabb lett. Közös barangolásaik, Róma,
Umbria, Perugia környékének bejárása, majd a déli vidékeken, Szicília
festői üdülővárosaiban és romantikus halászfalvaiban töltött hetek
óriási hatást gyakoroltak Patkó Károly művészetére. „Tulajdonképpen
csak Itáliában fedezte fel a színt és a fényt.” – írta róla Gerevich Tibor
az 1941-es emlékkiállítás katalógusában, majd e változás stiláris
karakterét is igyekezett megfogalmazni: „Egész színlátása világosabb,
derűsebb lett, s színeit éppoly szilárdan illesztette a képegységbe,
mint formáit. Nagyvonalú stílusa önként vezette a temperához,
amelyhez végig hű maradt, s amelyet ő honosított meg a Római
Magyar Akadémián.”
A Mediterrán kikötő vitorlással ennek a fénnyel átitatott, derűs
színvilágú korszaknak egyik vitathatatlan főműve. Az öböl partját
szegélyező móló feszes ívét Patkó egy tudatos kompozíciós gesztussal
a néző lába elé kanyarítja, bevonva ezzel a kép terébe, szorosabb
kapcsolatot teremtve a mű és befogadója között. Az élesen metszett
formák, a hangsúlyos stilizálás és a szinte mérnöki precizitást sugárzó

Patkó Károly: Munkások, 1930, magántulajdon
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szerkesztés az új tárgyiasság stílusjegyeit idézi, de ezt a hidegebb
világot Patkó jellegzetes, reflexekkel megmozgatott színezése és puha
ecsetvonásokkal lágyított felületalakítása otthonos melegséggel tölti
fel. A kép festői összhatása olyan, mint maga a téma. A mediterrán
város csendes kikötőjében karcsú jacht horgonyoz – minden együtt,
ami a kellemes élethez kell: tenger, napfény, védelmet adó kikötő, és
egy hajó, amely mozgó otthonként kimeríthetetlen élmények forrása
lehet. A levont vitorlájú egyárbocos látványa újra a 20. századi
magyar irodalom leghíresebb hajósa, Herzeg Ferenc gondolatát idézi
A gótikus ház című önéletrajzi kötetéből: „A vitorlás hajóban én nem
láttam sem közlekedési, sem sporteszközt, hanem tartózkodási helyet,
mondjuk: úszó villát, amely lehetségessé tette, hogy a nyári
hónapokat a tengeren, jóformán a tenger ölében töltsem. Engem nem
vonzott a vitorlázás technikája, ami végre is elég egyhangú dolog,
hanem Neptun király hullámzó kék kristályországa a maga isteni
csendjével, elragadó szépségével, életének csodálatos gazdagságával,
izgalmas és kitanulhatatlan szeszélyeivel.”
Molnos Péter

Bernáth Aurél: Riviéra, 1926-27, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Kieselbach galéria

139

54 Agricola Lídia (Nagybánya 1914-1994 Nagybánya)

55 Halápy János (1893-1960)

Műtermi csendélet
Studio Still Life

Csendélet kardvirágokkal
Still Life with Gladioluses

60x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Agricola

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

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 537 EUR	
Becsérték: 240 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 716 - 1 194 EUR

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 134 EUR	
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 343 - 2 239 EUR

n
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56 Móricz Margit (1902-1990)
n

Nyári napsütötte csendélet szőlővel és pezsgőhűtővel, 1929
Sunny Summer Still Life with Grapes and Champagne Cooler, 1929
47x59 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Móricz 929
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 12 537 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 23 881 EUR

Egyre divatosabb két világháború közötti női festészet egyik felfedezésre váró tehetsége, a
Vaszary-tanítvány Móricz Margit. Hosszú élete ellenére Móricz Margit pályaképét – a két
világháború között indult nőfestőkhöz hasonlóan – csak újságcikkekből összevadászott
információkból lehet összeállítani. Vaszary János és Benkhard Ágoston tanítványaként járt
a modern szemléletű Főiskolára az 1920-as években. 1926-ban elnyerte a Szinyei Társaság
díját az ifjúsági kiállításon. Ezután külföldi tanulóévek következtek: három év Párizsban,
három év Algériában. Móricz azon kevés magyar művész közé tartozik, akik a festői
Észak-Afrikában szívták magukba a szaharai napsütés vibráló színeit. 1936-an a Műterem
galéria kiállításán adott számot franciaországi és algériai tapasztalatairól. A hazai
debütálása sikeres volt, 1938–1939-ben elnyerte a Római Ösztöndíjat. 1942-ben a
Műbarátban állított ki, majd – hosszabb kihagyás után – 1966-ban a MOM-ban, 1978-ban
pedig a Fényes Adolf Teremben. Leginkább a kései Vaszary levegős, fehér fénnyel telített,
dallamos, kék kontúrokkal keretezett, art decós rajzosságú festészetével rokoníthatóak
képei.

Vaszary János: Virágok, 1930-as évek, magántulajdon

Tihanyi Lajos: Pipás csendélet, 1923, magántulajdon
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57 Margaret de Corini - Corini margit
(kolozsvár 1897-1982 gyoma)
n

Vitorlások a tengeren
Seaside with Sailing Boats
100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M De Corini
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 239 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 5 373 EUR

58 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Vitorláson
On the Sailing Boat
67,5x49 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 478 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 373 - 7 164 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kohán Képtár, Gyula 2015.08.25.-én a "Corini Margit színésznek készült,
festőművész lett" című kiállításon.
144
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59 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Kalapos lány (Kokott), 1930-as évek
Girl in Hat (Kokott), 1930s
68x48 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 358 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 16 418 EUR

„[…] a bárgörlök kihívó pillantásai uralják a látványt. Eltűnik a képet egybefogó valőr, a foltok határát feloldó
clair-obscur, a tónusegységet elsöpri a geometrikus vonal és a plakátszínek üvöltő dinamikája. Mindezek alapján
nem lehet vitás: ha egyetlen magyar művészt kellene említeni, aki művein keresztül szinte megtestesíti mindazt,
amit e korszak sajátos világa sugall, minden bizonnyal Scheiber Hugó neve kínálkozna elsőként. Képeinek
témakatalógusa, érett, húszas évek közepére kibontakozó stílusa szinte az art deco egyik korábbi, beszélő
elnevezésének tökéletes illusztrációját adja: Jazzmodern Style.”
/Molnos Péter: Scheiber – Festészet a Jazz ritmusában. Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 160 o./

Scheiber Hugó: Hölgy cigarettával, 1930-as évek
első fele, magántulajdon

146

Kieselbach galéria

Bánó András: Észbontó élet című könyv borítója

Kieselbach galéria

147

60 Holló László (kiskunfélegyháza 1887-1976 debrecen)
n

Kislány napernyővel, 1938
Little Girl with Parasol, 1938
74x50 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Holló L. 938
Hátoldalon | Reverse: a BÁV 29/115-ös aukciójának címkéje
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 194 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 493 - 2 239 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A BÁV 29. képaukcióján 115. tétel
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61 Kálmán Péter (Zsablya 1877-1955 Nussdorf)
n

Jelmezbál
Costume Ball
79x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 835 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 1 791 EUR
Kieselbach galéria
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62 Istókovits Kálmán (1898-1990)
n

Párizsi diáklány, 1930-as évek vége
Parisian Student Girl, end of the 1930s
101x56 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Istókovits K.
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 552 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 19 403 EUR

Kevesen futottak meg a mai fiatal művészgeneráció tagjai közül olyan szép ívben felfelé törő karriert, mint Istókovits Kálmán. – Istókovits
Kálmán 5-6 év alatt elérte azt, hogy nevét fiatalsága ellenére a legelőkelőbb művészkörökben ma már a világ minden részén a legnagyobb
elismeréssel emlegetik, s mint a magyar képzőművészet egyik legragyogóbban kibontakozó tehetségét ismerik el – írja róla a Pécsi Napló,
1927. július 36. évfolyam, 146-172. száma.
„Egy évig ezután egy budapesti magánfestőiskolában tanultam, majd egy év elteltével mégis felvettek a Képzőművészeti Főiskolára. Itt az első
évben Csóknak és később Rudnaynak voltam tanítványa. Időközben azonban erősen dolgoztam s szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy
produkáltam valamit. […] Nemrég az állam vásárolta meg két olajfestményemet a Szépművészeti Múzeum részére.”
Mondja magáról a Pécsi Napló riporterének (Pécsi Napló, 1927. július 36. évfolyam, 146-172. száma)

Aba-Novák Vilmos: Laura I., 1929, magántulajdon

Marlene Dietrich német színésznő barettben, 1930-as évek

150

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

151

Vaszary János
Teraszon
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63 Vaszary János (1867-1939)
n

Teraszon, 1930 körül
On the Terrace, c. 1930
58x62,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary J.
Hátoldalon | Reverse: A festmény vakrámáján a Bizományi Áruház Vállalat 30. és 42. aukciójának vinyettája, a vásznon fehér krétával 368-as és
377-es számok, valamint kézzel írt felirat: „Ramaseder Tibor”.
Kikiáltási ár: 26 000 000 Ft / 77 612 EUR	
Becsérték: 40 000 000 - 60 000 000 Ft
Estimated price: 119 403 - 179 104 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Ramaseder Tibor kalapgyáros és kereskedő
tulajdonában
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Bizományi Áruház Vállalat 30. képaukciójának
kiállítása. Budapest, 1973. május 12–20. Kat. 368.
Parkban.
- A Bizományi Áruház Vállalat 42. képaukciójának
kiállítása. Budapest, 1977. május 14–22. Kat. 377.
Parkban.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A Bizományi Áruház Vállalat 42. képaukciójának
katalógusa. Budapest, 1977.

Vaszary János műtermében

Vaszary János: Parkban, 1928, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Divat és festészet
A kép egykori tulajdonosa, a harmincas évek Budapestjének jól ismert kalapkészítője és kereskedője, Ramaseder
Tibor foglalkozása ismét ráirányítja figyelmünket arra a
szoros és termékeny kapcsolatra, amely a festők és a
divattervezők, a képzőművészet és a szépségipar között az
impresszionisták megjelenése óta fenn állt. Ez a kezdetben
rejtett, majd egyre nyilvánvalóbbá váló együttműködés
természetesen a modern divat és festészet hazájában,
Franciaországban volt a leglátványosabb, de a húszas és
harmincas években már az egész világon gyümölcsözővé
vált. A Párizsból szétsugárzó festői kultúra és divat
elsőszámú hazai importőre vitathatatlanul Vaszary János
volt, aki sosem félt meríteni a divatlapok illusztrációiból,
az utcai plakátok harsány vizualitásából és az öltözködés
aktuális trendjeiből. Manet 1881-ben leírt szentenciáját ő
is megfogalmazhatta volna: „Az utolsó divat rendkívül
fontos egy festmény esetében. Sőt: ez számít a leginkább.”
Hasonló tudatossággal merített ihletet az ünnepelt francia
mesterektől, ahogy a budapesti divatcégek vezetői a
párizsi divatházak kínálatából: nem csupán a tanuló
időszak leginspirálóbb éveit töltötte a művészet
fővárosában, de amikor tehette, évről évre ellátogatott
oda, hogy megmerítkezzen pezsgő művészeti életében és

új ötletekkel térjen vissza a hazai kiállításokra. Vaszary
abban az időszakban vált Párizs és a francia művészet
rajongójává, amikor a korábban kinevetett impresszionisták végleg bevonultak a múzeumok és a leghíresebb
magángyűjtemények patinás világába. A hétköznapok
kavargó változásait, a modern városi élet folyamatosan
átalakuló kulisszáit és az önfeledt, társas pihenés népszerű
formáit lelkesen figyelő karaktere rokon volt Manet és
társai művészi attitűdjével. Nem a mitológia, a történelem
és a biblia időtlen hőseit akarta vásznain ábrázolni, hanem
saját kortársait, ott és úgy, azokban a helyzetekben és
azokban a ruhákban, amelyekben megjelentek előtte: a
modern nőt a múló pillanat változó reflexei között.
Könnyed és elegáns
A Teraszon a húszas évek közepén kibontakozó, a párizsi
élmények által ihletett stílusváltozás minden vonását
magán viseli. Az érett, „fehéralapos” korszak műveihez
hasonlóan ezen a képen is a látvány letisztult, szinte
jegyzet-tömörségű megragadása dominál, s mindez a
formálás virtuóz könnyedségével, elegáns nagyvonalúságával párosul. „Kevesebb szóval ennél többet mondani
majdnem lehetetlen” – írta e festmények kapcsán a neves
műkritikus, Kárpáti Aurél. A kifejező foltok, a lágyan hajló,

de lendületesen vászonra vitt ecsetvonások szinte a japán
metszetek és tusfestmények világát idézik: alig modellált,
homogén színfoltokból épül fel az ábrázolt jelenet, így a
harmóniát sugárzó látványt a néző egyetlen pillantással
képes befogadni. Vaszary jól ismerte és nagyra becsülte a
távol-keleti rajzművészet mestereit, s francia kortársaihoz
hasonlóan előszeretettel fel is használta eredményeiket. „...
ez a hallgatag keleti nép a festészetben annyira zenei,
hogy a ritmus feledhetetlen szépségeire taníthat meg
minket, európaiakat.” – olvashatjuk egy 1929-es, a Pesti
Napló hasábjain közzé tett jegyzetében.
A kép kompozíciója Vaszary gyakran alkalmazott, keretező
módszerét idézi. A szélesre tárt teraszajtók nagy,
ritmusosan osztott üvegtáblái a színpad illúzióját keltik, a
pihenő hölgyek egy könnyed hangulatú színdarab
szereplőiként tűnnek fel. A kert fáiból és bokraiból „szőtt”
zöld háttér függönyként zárja le a kompozíciót, tovább
erősítve az ábrázolás színpadszerű hatását.
Az együttlét harmóniája
Vaszary képének festői alakítása tökéletes harmóniát alkot
az ábrázolás témájával. A társas együttlét konfliktusmentes nyugalma emberléptékű tájban bontakozik ki, ahol a
távlat lehatárolt, ahol a szereplőket lágyan körül öleli a

Vaszary János: Nő kerti székben, 1930 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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természet bejárható, otthonos díszlete. Mozgás helyett nyugalom, magány helyett a kedélyes
társaság baráti melegsége, cselekvés helyett az eseménytelen szemlélődés elmélyült öröme
sugárzik. A veszélyeket rejtő táj otthonos parkká, jól ismert kertté szelídül, amely óvón burkolja be
az embert, mint egy ölelő női kar. Vaszary képének ihletője minden bizonnyal saját, ToroczkaiWigand Ede által tervezett, tata-tóvárosi villája és a házat körülvevő, szökőkúttal, virágágyásokkal
díszített, gesztenyefákkal övezett dús kert. Az impresszionisták nyomdokaiba lépve ezt a
harmóniát sugárzó környezetet Vaszary éppen úgy emelte át művészetébe, ahogy Rippl-Rónai a
Róma villát övező árnyas ligetet, vagy Perlmutter Izsák rákospalotai házának gyönyörű kertjét.
A Teraszon már a harmincas évek folyamán az életmű egyik legnépszerűbb kompozíciójává vált,
amelyet alkotója több, egyenértékű változatban is megfestett. A modern magyar festészet egyik
legjelentősebb és legnépszerűbb mesterének ikonikus alkotása, amely a társas létezés idilli
harmóniáját szinte jelképi tömörséggel önti művészi formába.
Molnos Péter

Vaszary János: Parkban, 1936, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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64 Berkes Antal (1874-1938)

65 Guzsik Ödön (1902-1954)

Hősök tere télen
Heroes Square in Winter

Az Operánál télen, 1940 körül
At the Opera in Winter, c. 1940

53x65 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berkes A.

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

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 597 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 1 791 EUR

Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 448 EUR	
Becsérték: 260 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 776 - 1 194 EUR

n
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66 Vass Elemér (Budapest 1887– 1957 Tihany)

67 Boldizsár István (1897-1984)

Műtermi virágcsendélet világoskék drapériával, 1930
Studio Flower Still Life with Light Blue Drapherie, 1930

Színes virágok (Tűzijáték)
Colorful Flowers (Fireworks)

61x49 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E 930

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

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 194 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 493 - 2 388 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 642 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 089 - 3 582 EUR

n

n

Szépség és hangulat,
Vass Elemér festészete
Budapest, 2018
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68 Csók István (1865-1961)
n

Virágcsokrok a műteremben, 1917
Flower Bouquets in the Studio, 1917
84x94 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I. Bp. 1917
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 358 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 20 896 EUR

Csók István mindig színes festő volt, palettájának szókincse folyton gazdagodott. Tekintete
az élet s a természet minden jelenségét megtisztította a portól és piszoktól. Optimizmusának égboltjáról világára egyszerre permetezett az üdítő nyári eső és sugárzott a mindent
megszépítő nyári nap. Az ő tökéletes idealizmusának nem kellett átkölteni a világot, neki
teljes gyönyörűséget jelent az élet. [...]
Csók István is a színek kimeríthetetlen szókincsén beszél. Színessége olyan, mint a réteké és
a kerteké. Csupa virágszín. Mintha nem is ólomtubusokból nyomná ki a színeit, hanem
eleven virágok vérét facsarná a palettára. Olyan vékony és könnyű a festékréteg a képein,
hogy az ecset munkájának nyoma sem látszik rajtuk.
Majovszky Pál szerk.: Magyar Művészet 2. évfolyam 1926, Kemény Simon:
Igénytelen sorok Csók Istvánról, 66. o.
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69 Pászk Jenő (Zenta 1895-1948 Nagybánya)
n

Nagybányai kertrészlet
Garden Detail in Nagybánya
41x56 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Dobrai P. Jenő
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 015 EUR	
Becsérték: 460 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 373 - 1 940 EUR

70 Bornemisza Géza (Nábrád 1884–1966 Vác)
n

Villakert
Villa Garden
54x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 687 - 3 881 EUR
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Iványi Grünwald Béla

Küzdelem
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71 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Küzdelem (Harc), 1916
Combat (Fight), 1916
60x83 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald B.
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 418 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 17 910 - 26 866 EUR
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1892-1919. [szerk. Kieselbach
Tamás], Budapest, 2003. 588. 916. kép
IRODALOM | bibliography
- Szabó László: Iványi Grünwald, Corvina, 2007
– Elek Artúr: Iványi-Grünwald Béla és Hatvany Ferenc.
In.: Nyugat, 1927/3.

Uitz Béla: Expresszív táj, 1920, magántulajdon

170

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

171

Iványi Grünwald Béla: Roham, 1916, Kecskeméti Katona József Múzeum

Sokszínű életmű
Iványi Grünwald Béla ugyanolyan népszerű volt a két világháború közötti műtárgypiacon,
mint napjainkban. Napfénytől átitatott plein air tájai, a fauvizmustól megérintett életképei
és életörömtől kicsattanó virágcsendéletei számos magángyűjteményben megtalálhatóak.
A remek tollú Elek Artúr a Nyugat hasábjain 1927-ben viszont éppen a festő folyamatos
megújulására hívta fel a figyelmet: „Iványi-Grünwald Béla művészpályája a legérdekesebb
metamorfózisok sorozata. Miként a télen túl került természet, szinte évről-évre, vagy
kiállításról-kiállításra megújhodik művészete. A megújhodás nemcsak érdeklődésének új
irányba fordulását jelenti, új témák körét, vagy új színek világát, hanem stílusának
meg-megváltozását is. Voltak ennek a pályának rajzos korszakai és voltak színfoltokban
egészen feloldódott korszakai. Láttuk ezt a művészt a természet közvetlen közelében és
láttuk tőle tisztes távolságban. Láttuk ecsetje húzását simának és a festéket elegyengetőnek és láttuk a járását viharzónak. Az ilyen művészpálya már változatosságánál fogva is
mindig érdekes.”
Redukált színskála
A fordulatokban gazdag művészeti pálya egyik váratlan gyöngyszeme a most aukcióra
kerülő alkotás. A nyersen hagyott, alapozatlan fatáblán keresetlen egyszerűséggel
kavarognak az expresszív vonalak. A spontán mozdulatokkal, vázlatos egyszerűséggel
felvetett viharos égbolt alatt drámai küzdelemben ütköznek össze a harcoló katonák.

Kmetty János: Mennybemenetel, 1913,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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A színskála egészen szűkre szabott: a zöldeskék feketébe hajló tónusaiban fürdik, csak
középen ragyognak át rajta a világos fellegek, a jelzésértékű sienai vörös ecsetvonások és a
fatábla meleg, rózsaszínes fénye. Ilyen visszafogott színpalettát a párizsi kubisták
használtak ez idő tájt, de okkal jut eszünkbe Uitz Béla redukált kolorizmusa is. Egyértelmű,
hogy Uitz aszketikus aktivizmusa, lázasan rovátkoló expresszív stílusa megtermékenyítette
az akkor már befutott, középgenerációs mesternek számító Iványi Grünwald Bélát.
Modernista lendület
A most vizsgált festmény nagyobb verzióját (Roham, 1916) a Kecskeméti Katona József
Múzeum őrzi. A részletesen kidolgozott változat nem ér a vázlatosságában is nagyszerű,
kisebb méretű kép nyomába. Kecskemét szimbolikus helyszín volt Iványi Grünwald
életében, ide zarándokolt el tanítványaival 1909-ben, hogy egy új művésztelepet alapítson.
Az egyre inkább akademizálódó Nagybányai Művészteleppel szemben Kecskemét a friss
franciás impulzusok, a fauve-os színtobzódás és az expresszionista kísérletezés terepe lett.
(Hosszas előkészületek utána a művésztelep épületei 1912-re készültek el; bár Iványi
Grünwald egészen 1919-ig a kolónia vezető mestere maradt, az évtized közepétől már
Budapest, Balaton és Kecskemét között ingázott.) A kecskeméti művésztelepen vegyes
művészeti irányultságú társaság gyűlt össze. Mindenképp a legprogresszívebbek közé
tartozott a fiatal Uitz Béla, akinek kifacsart mozgalmasságú, barokkosan komponált,
expresszív drapériatanulmányai és életképei – a most vizsgált mű tanulsága szerint – megtermékenyítették Iványi Grünwald festészetét is. De ugyanilyen okkal helyezhetjük a most
vizsgált kép mellé az olasz futuristák háborús optimizmustól duzzadó, a modernizmus
mindent-elsöprő-szellemében bízó tablóit is.

Schadl János: Vihar, 1923, magántulajdon
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72 Kádár Béla (1877-1956)

73 Scheiber Hugó (1873-1950)

Lovas kompozíció - 2 oldalas
Rider composition – 2 Sides

Táncosnő
Dancer

28,5x22 cm
Akvarell, tus, papír | Watercolour, Indian Ink on paper
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Kádár Béla

62x47,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 716 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 791 EUR

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 7 164 EUR	
Becsérték: 3 200 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 552 - 14 328 EUR

n
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74 Mikola András (1884-1970)

75 Vidovszky Béla (Gyoma 1883–1973 Budapest))

Napsütötte Nagybánya
Sunny Nagybánya

Olasz tengerpart villával és függőkerttel, 1916 körül
Italian Seaside with Villa and Hanging Garden, c. 1916

70,5x111,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mikola

58x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vidovszky Béla
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon kiállítási raglap 1916/17

n

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 433 EUR	
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 985 EUR
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Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 015 EUR	
Becsérték: 550 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 642 - 2 388 EUR
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76 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Szentendrei Duna-ág, 1937 körül
The Danube Branch in Szentendre, c. 1937
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba
Hátoldalon | Reverse: BÁV 28. kiállítási címke, Haas Galéria kiállítási
címke, 2007
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 7 463 - 14 925 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A BÁV 28. képaukciójának kiállítása. Budapest, MOM
Szakasits Árpád Művelődési ház kupolaterme, 1972.
szeptember
- Haas Galéria és Kiállítóterem - Gráber Margit és Perlrott
Csaba Vilmos, 2007. szeptember 15-29.

A szerkezeti rend, a nagy összefoglalás formai határozottságának igénye
ma sem csökkent, de művészete az érzelmek lírai egyszerűségével, s azzal
a felfedezéssel gazdagodott, hogy az életet a természet valóságos
szépségeit nem a szerkesztési elvek rideg előítéletei szerint kell nézni
és látni. Mintha most jött volna rá a valóság gyönyörű ízeire, s mély,
megilletödött, lírai hangon beszél nekünk új költői látomásairól. Arról,
hogy milyen közel áll szívéhez a szelíd szentendrei táj [...],Mintha egy
hosszú élet tapasztalatai után most próbálná mélyrőlfakadó sóhajjal
kimondani a szót: hazám.
Szabad Művészet, 1952-06-01 / 6. szám

Perlrott Csaba Vilmos: Tájkép, magántulajdon
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Mattis Teutsch János
Szent György
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77 MATTIS TEUTSCH JÁNOS (BRASSÓ 1884-1960 BRASSÓ)
n

Szent György (Kompozíció), 1922
St. George (Composition), 1922
36x29 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MT
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 25 373 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 29 851 - 53 731 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Mattis-Teutsch és a Der Blaue Reiter, Magyar Nemzeti
Galéria – Haus der Kunst, München, 2001
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern magyar festészet (1919-1964)
Szerk.: Kieselbach Tamás, 106 o. 86. kép
- Mattis Teutsch und Der Blaue Reiter. Szerk.: Bajkay
Éva–Jurecskó László–Kishonthy Zsolt–Tímár Árpád,
Mission Art Gallery, 2001, G 70 (Kat. G 70, Komposition,
1922)
IRODALOM | bibliography
- Jurecskó László: Mattis Teutsch János. Kossuth
Kiadó–Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015
– Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter. Szerk.: Bajkay
Éva–Jurecskó László–Kishonthy Zsolt–Tímár Árpád,
Mission Art Gallery, 2001
– Majoros Valéria: Mattis Teutsch. Budapest, 1998
– Szabó Júlia: Máttis Teutsch János. Budapest, 1983
– Banner Zoltán: Mattis-Teutsch. Budapest, 1972

Schadl János: Krisztus, 1921, magántulajdon
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Uitz Béla: Harc, 1922, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Az első magyar absztrakt
Nem véletlen helyezték a párizsi Musée d'Orsay francia
kurátorai Mattis Teutsch János Tájkép című, absztraktba
hajló kompozícióját (1917 körül, Magyar Nemzeti Galéria)
az Allegro Barbaro című, 2014-es magyar tárlat
katalógusának címlapjára. A hazai absztrakció történetének élén vitathatatlanul Mattis Teutsch áll, aki elsőként
teremtett egy olyan elvont festői életművet itthon, amely
a legkorábbi nyugat-európai absztrakt művészek
teljesítményével állítható párhuzamba. 1914-es
kiállításának tájképeire már a „meglátásában és
felfogásában teljesen modern” jelzőt akasztotta a Brassói
Lapok kritikusa. Mattis Teutsch ekkori „lélekfestészetében”
a látvány csak fogódzókkal szolgált az érzelmi állapot
kifejezésére: a fák törzse, a lombok és az ég a felkorbácsolt
érzelemvilág láthatatlan tájait térképezte fel.
Kifejező festészet
A magyar avantgárd aszketikus vezéralakja, a friss
izmusokra kiéhezett Kassák Lajos érthető módon látta meg
benne a keresett előfutárt. Jelzésértékű, hogy a
modernista lap, a MA első kiállítására is épp őt kérte fel
művésznek. Kassák a tárlat katalógusában így dicsérte
Mattis Teutsch eredetiségét: „Az új festőgeneráció

Bernáth Aurél: Keresztút. "Graphik"-mappa, 1922
(1920-1922 között), magántulajdon
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Uitz Béla: Ikonanalízis lila alapon, 1922, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest

legtehetségesebbjeinek is előtte jár gazdag színskálájával
és a tárgyak egymásra ható pszichikai elrendezésével.
Kompozícióit, amelyeket mindannyiszor érzés, kifejezetten
szubjektív beleélés motivál, a legmélyebbre törő
lényegkeresés emeli föl … Ha a ma domináló művészeti
irányokban karakterisztikus helyet keresnénk Mattis
Teutschnak (ő száz gyökerű) a német pszichét teljességében kifejező expresszionistáknál találnánk meg.” Kassák
pontosan látta azt az alkotói folyamatot, amely során
Mattis Teutsch saját lelki képzeteinek keresett „spontán”
vizuális kifejezési formát.
Lelki vibráció
A többnemzetiségű Brassóban született Mattis Teutsch
János Kassákékon keresztül bekapcsolódott a modern
német művészet vérkeringésébe. Sokat dolgozott együtt a
legendás expresszionista Sturm galériát vezető Herwarth
Waldennel, elsőként Paul Klee-vel állított ki közösen. A
magyar és a német avantgárd színtér mellett a – Trianon
utáni – román modernisták is befogadták. Unikális
művészetét mindenhol sokra tartották, rendszeresen
szerepelt tárlatokon absztrakt műveivel. 1921-es brassói
kiállítási katalógusában így foglalta össze saját alkotói
metódusát és ars poétikáját: „Célom az, hogy festői és
plasztikai eszközökkel olyan absztrakt műveket alkossak,

amelyek mint művészi lények élik önálló életüket, s tiszta
lelki érzetet váltanak ki. Túlnyomórészt olyan kompozíciókon dolgozom, amelyekben az ember a kiindulópont. Az
ember, a maga lelki vibrációjában, testetlenül, mint
kontaktus az érzet számára.”
Absztrakt Szent György
A nagy 20. századi nonfiguratív hagyomány ismeretében
meglepőnek tűnhet, hogy miért emeli ki éppen egy
„absztrakt” festő az emberábrázolás igényét. A 20. század
elején – a konkrét művészet megjelenése előtt – az
absztrakció mindenek előtt a spiritualizmussal ápolt szoros
rokonságot, vagyis nem a biológiai testtel, hanem a
szellemi lényeggel. A most vizsgált kompozícióban is
megjelenik – összhangban Mattis Teutsch ars poétikájával
– az emberi princípium, elvonatkoztatott módon. A kék
alapon felfestett zöld ívek és piros idomok között
sötétzöld és bíbor vonalakkal szaggatott emberalak tűnik
elő. A sárkánnyal viaskodó Szent György lándzsás-lovas
figurája bontakozik ki a lüktető absztrakt idomok fölött.
Ahogy az orosz szuprematisták is megidézték az ortodox
ikonok transzcendens auráját, úgy elevenítette fel Mattis
Teutsch – a non-figuratív gomolygás közepette – a
lovagszent heroikus alakját, megteremtve az emberi
küzdelem spirituális-vizuális szimbólumát.

Schadl János: Emberek, legyetek tiszták!, 1923, magántulajdon
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78 Litkey György (1907-1975)
n

Férfi és nő, 1966
Man and Woman, 1966
80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Litkey '966
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 835 EUR	
Becsérték: 360 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 1 075 - 1 313 EUR
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79 Balázs János (1905-1977)
n

Rejtélyes arcok
Mysterious Faces
43,5x50 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János
Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 597 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 2 090 EUR
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80 Szőnyi István (újpest 1894-1960 zebegény)
n

Beszélgetők napsütötte zebegényi utcán, 1930-as évek
Talkers on the Sunny Street by Zebegény, 1930s
38x50 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 11 940 EUR

Az alkatából fakadó, csendes meditációra és visszavonultságra való hajlam,
pontosan egybeesett a két világháború közötti magyar művészeti élet egyik
fő tendenciájával. Sok festő, közöttük Bernáth Aurél, Berényi Róbert [...] a
harmincas évektől a tradíciókhoz való visszafordulás mellett döntöttek, ők is
elvonultak vidékre vagy kertjeikbe, sokan Szőnyit követték Zebegénybe.
Szőnyinél ez az önkéntes „száműzetés” nem jelentett kényszerű pályamódosítást. Művészete úgy teljesedett ki, ahogyan élete. Megtalálta azt a helyet,
életformát, ami autentikusan következett lényéből. Felfedezte azokat a
„kisvilágokat”, a vidéki élet tereit, ahol még minden emberléptékű volt, ahol
otthonosan mozoghat a fürkésző szellem, aki a mozdulatlannak látszó táj, a
természet szépségeit szándékozik kutatni. Szerencsés alkatából fakadt, hogy a
legnehezebb időkben is derűs, sugárzó képeket tudott festeni, hogy
szépséggel és humánummal tudott tiltakozni a kor szörnyűségei ellen.
História, 1995 / 7. szám, KÖPÖCZI RÓZSA - NÉMETH ZSUZSA: Szőnyi István a
II. világháborúban

Szőnyi István: Zebegényi este, 1928, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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81 Járitz Józsa (1893-1986)
n

Falusi hangulat
Village Mood
28,5x40 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra fent | Signed upper left: Járitz
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 716 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 493 EUR

82 Pekáry István (1905-1981)
n

Balatonpart, kikötő, vitorlás, strandolók
Lake Balaton, Harbour, Sailing Boat, Bathers
40x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pekáry
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 440 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 313 - 1 940 EUR
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83 Bálint Endre (1914-1986)

84 Scheiber Hugó (1873-1950)

Szentendrei kert, 1940
Garden in Szentendre, 1940

Szélfútta fák
Windy Trees

50x67 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bálint 940

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

Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 597 EUR	
Becsérték: 360 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 1 075 - 1 493 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 239 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 5 373 EUR

n
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Kádár Béla
Konstruktív város
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85 Kádár Béla (1877-1956)
n

Konstruktív város (Nő kutyával), 1928 körül
Constructive City (Woman with Dog), c. 1928
90x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Hátoldalon | Reverse: a Mű-Terem Galéria Kádár Béla
műveiből rendezett (2002.június 7 - július 1.) kiállításának címkéje
Kádár Béla

Kikiáltási ár: 48 000 000 Ft / 143 284 EUR	
Becsérték: 65 000 000 - 120 000 000 Ft
Estimated price: 194 030 - 358 209 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Barna Jenő, majd dr. Keresztes László
gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kádár Béla (1877–1956). Műgyűjtők Galériája – Thebes
Gallery Inc., Budapest–Toronto, 1992. Kat. 16.
Konstruktív város.
- „Nekem szülőhazám...” Kádár Béla, Scheiber Hugó,
Schönberger Armand. Budapest Galéria, Budapest, 2000.
Kat. 10. Konstruktív város.
- Kádár Béla kiállítása. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kádár Béla (1877–1956). Katalógus. Műgyűjtők Galériája
– Thebes Gallery Inc., Budapest–Toronto, 1992. 17.
- „Nekem szülőhazám...” Kádár Béla, Scheiber Hugó,
Schönberger Armand. Katalógus. Budapest Galéria,
Budapest, 2000.
- Gergely Mariann: Melankolikus utazás. Kádár Béla
(1877–1956). Budapest, 2002. 162.
- Mednyánszkytól Barcsayig. Modern magyar művészet a
Keresztes-gyűjteményben. Szerk.: Kolozsváry Marianna.
Budapest, 2010. címlap, 89.

Kolozsváry Marianna (szerk.) :
Mednyánszkytól Barcsayig - Modern
magyar művészet a Keresztes-gyűjteményben című kiadvány borítója

Kádár Béla: Első emberek, 1924, lappang
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Kádár Béla portréja Herwarth Waldenről a Der Sturm
folyóirat címlapján, 1924

Világsikerek után
Kádár Béla most először árverésre kerülő festménye nem
csupán az egész életmű, de az 1920-as évek konstruktív
szellemű magyar modernizmusának is egyik legjelentősebb
alkotása. A tökéletes állapotban fennmaradt, szokatlanul
nagy méretű festmény a pálya legizgalmasabb periódusát
reprezentálja. Az 1923-tól kezdve több mint öt éven át
Herwarth Walden legendás galériájában kiállító, majd
Katherine S. Dreier segítségével Amerikában is sikert arató
festőt a húszas évek végén paradox módon jobban
ismerték Nyugat-Európában és a tengerentúlon, mint
Magyarországon. Jellemző tény, hogy képei hamarabb
kerültek múzeumi falakra New Yorkban, mint Budapesten:
1926. november 18-án nyílt meg a Brooklyn Museum
International Exhibition of Modern Art című tárlata, ahol a
korszak legnevesebb modern művészei között Huszár
Vilmos, Péri László, Scheiber Hugó, Moholy-Nagy László és
Kádár Béla képviselte az új magyar festészetet. A korszak

Az Ujság című napilap beszámolója Kádár Béla amerikai
sikereiről, 1928. július 15.

legátfogóbb modern művészeti kiállításán négy művel
szerepelt, de az elkövetkező években Amerika több
városában is önálló tárlatokon mutathatta be művészetét.
Ezekben az években egyike volt a világ legsikeresebb
magyar művészeinek.
Ritmus, szín, zene
A Konstruktív városkép az egész életmű egyik leggazdagabb kompozíciója, tökéletesre csiszolt remekmű, amely
kitűnő ízléssel egyensúlyoz a tárgytalan konstruktivizmus
és a látványelvű, figuratív tradíció között. Kádár a
szintetikus kubizmus, a Bauhaus és az art deco eredményeit is felhasználta, amikor a festmény főszereplőit egy
geometrikus idomokból komponált, képzeletbeli
architektúra kulisszái között jelenítette meg. A szerkesztés,
a kolorit és a formaadás többek között Albert Gleizes, Juan
Gris, Heinrich Campendonk és Mary Laurencin képeink
világát idézi, miközben minden részletén érződik a magyar

Kádár Béla két festménye a jobboldali fal két szélén a New York-i Brooklyn
Museum 1926-os International Exhibition of Modern Art című kiállításán
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Kádár Béla: Város alakkal, 1928 körül, Deák Dénes
Gyűjtemény, Városi Képtár, Székesfehérvár
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Kádár Béla: Anya gyermekkel, 1930 körül,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

festőre jellemző zeneiség, a rafinált dekoratív érzék, a
virtuóz ecsetkezelés és a sajátos, időtlen hangulatot
teremtő naiv mesélőkedv.
Kádár a húszas évek második felében alkotta meg a
nemzetközi avantgárd egészében is sajátos színt és
jelentős értéket képviselő főműveit. Bár ezeket saját
korukban sokszor értetlenül fogadta a hazai kritika, 1930
után már inkább az elismerés hangja vált uralkodóvá.
1931-es, a Tamás Galériában rendezett egyéni kiállítása
jelentős sikert aratott, s végre megszülettek róla az első
értő kritikák is. A tárlat katalógusának – sajnos névtelen
– szerzője ihletett szavakkal vezette be a nézőket a
bemutatott képek világába, máig érvényes olvasatát adva
Kádár művészetének:
„... művészetében úgy jelentkezik a valóság, mint a
mesékben vagy az álmokban. Átköltve, átszellemítve,

Bortnyik Sándor: Az új Ádám, 1924, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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Kádár Béla: Beszélgetők szabadban, 1928 körül, magántulajdon

megszabadulva a testiség minden materiális
attributumától. Anyagtalanul, tisztán formai életet élve. S
még ezek a formák sem ábrázolják, csupán jelzik a
valóságot, a kiemelés és elhagyás karakterizáló, expresszív
erejével. Néhol éles, csengő hangsúllyal ugranak elő,
másutt elhalkulnak s szinte észrevétlenül vesznek bele az
alap-tónus gyöngyszürke, selymes felületébe. Elpendülnek,
mint a húrtól elszakadó dallam, amely a végtelen
csendben talál teljes megnyugvást. A valóságtól messze
elvonatkoztatott művészet ez, önálló képi tartalmú és
jelentőségű, egyedül a képszerűség követelményeihez
igazodó. Mégsem annyira elvont, hogy hiányoznék belőle
az értelem gyors és világos áttekintését biztosító,
valóságelemekkel segítő emlék-kép. Álomban ilyen tiszta
és sejtelmes csak a valóság...

(...) Kádár delikát színekben, rafinált formákban, de főként
változó ritmus-játékban bujálkodó piktúrája mély
rokonságot tart a zenével. Szordínós lilái, zöldjei és
rózsaszínei tüzes pirosokkal, dallamos fehérekkel és
harsány kékekkel kötődnek különös, lágy színakkordokba,
míg elmosódó plaszticitása valami reliefszerű, halk
szólam-vezetésre emlékeztet. (...)
Kádár Béla képein a maguk teljes szépségében, gazdagságában és erejében fejeződnek ki alkotójuk nyugtalanító
álmai. Egy mélylírájú, igaz és tiszta művész vallomásai
mindarról, ami a lélek legmélyén él és munkál, mint
teremtő emlékezés, költészet és valóság.”
Molnos Péter

Berény Róbert: Macskás csendélet, 1929-1930, magántulajdon
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86 Orbán Dezső (1884-1987)
n

Francia táj, 1920-as évek
French Landscape, 1920s
60x80 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Orbán
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 388 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 4 179 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor német, majd osztrák gyűjteményben

87 Hollósy Simon (1857-1918)
n

Tájkép szénaboglyákkal (Técső)
Landscape with Haystacks (Técső)
60x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hollósy
(utólagos)
Hátoldalon | Reverse: Könyves Kálmán Szalon kiállítási cédulája
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 8 955 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 17 910 EUR
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88 Szín György (1906-1943)
n

A párizsi Szajna-part (Notre Dame)
Parisian Seine Bank (Notre Dame)
87x77 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szín Gy.
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 567 EUR	
Becsérték: 2 600 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 761 - 11 940 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Könyves Kálmán Szalon
IRODALOM | bibliography
- Kopócsy Anna: A „poéta-festő”. In.: Merítés a KUT-ból
XIV. Szin György festőművész emlékkiállítása, Haas
Galéria, 2010, 1–4.
- (-ny.) [Kemény István]: Szin György kiállítása. In.: Az Est,
1938. április 24.

A festményt a Notre Dame magasztos építménye uralja, jobb oldalon a

tolmácsolója, aki inkább dolgozott műtermébe elvonulva, mint a város

templom mellett fákkal, előtérben a Pont des coeurs hídjának ívével és
a folyóparthoz leereszkedő lépcsősorral. Az előtérben egy különös, vízen
úszó építmény látható. Ez nem a közeli metróépítkezésnél használt
szerkezet (mint Tihanyi Lajos híres, 1908-as képén, a Pont St. Michelen),
hanem egy tipikus párizsi mosodahajó, az úgynevezett „bateauxlavoirs”, amelyek a 20. század elején még a város szívében is láthatóak
voltak időről időre. Akár olyan központi helyen is, mint a Notre
Dame-mal szemközti Saint Michel rakpart, ahol Szín György felállította
festőállványát. Bár Szín nem régimódi látványfestő volt, hanem a költői
hangulatok, a különös, álomszerűen elmosódó víziók érzékeny

közepén. Már a korabeli kritikusok is Gulácsyhoz és Csontváryhoz
hasonlították képeit. A mai művészettörténet-tudomány inkább a fiatal
Ámos Imre és Anna Margit elégikusan álmodozó festészetével találja
meg a párhuzamot vagy a Gresham-kör finom szordínóban megszólaltatott esztétikájával. Szín György (akinek neve is olyan, mintha egy
Krúdy-regényből lépett volna elő) a 20-as évek közepén, nagyon
fiatalon két esztendőt töltött a francia fővárosban, majd a Nemes
Marcell-ösztöndíjnak köszönhetően 1935-ben újra megigézhette a
világváros sajátos miliője. A most vizsgált, különleges festményt az első
utazása inspirálta, amikor még szelték mosodahajók a Szajna hullámait.
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89 Udvary Pál (1900-1987)

90 Hubay Cebrián Andor (Budapest 1898–1971 Estoril)

Velence, Rialto
Venice, Rialto

Tengerpart kéklő öblökkel, 1925 körül
Seaside with Blue Bays, c. 1925

60x88 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Udvary Pál

100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hubay A.

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 836 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 1 791 EUR

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 179 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 776 - 8 358 EUR	

n

n

Hubay Cebrián Andor eredetileg szobrásznak készült, Münchenben Franz Stuck tanítványa volt.
Megjárva a Képzőművészeti Főiskolát két évre Rómába ment tanulmányútra, majd Párizsban a Julian
Akadémiát látogatta. Hazatérve a Herendi porcelángyár művészeti tanácsadója lett. Számos külföldi
és hazai tárlat után 1932-ben kinevezték a Nemzeti Szalon igazgatójává. 1945-ben visszatért a
Herendi porcelángyárba – immár igazgatóként. 1948-ban norvég feleségével, Edle Astruppal
Norvégiába emigrált, ahonnan később Portugáliába települtek át. Hubay itt sem tétlenkedett: az
egyik legnagyobb ibériai porcelángyárat virágoztatta fel, melynek történetére külön kitérnek felesége
1970-es évekbeli feljegyzései. A család történetéről (Edle tollából) könyv és 2007-ben dokumentumfilm is készült, a könyv nagy sikert aratott Angliában és Portugáliában egyaránt.
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91 Diener Dénes Rudolf (1889-1956)

92 Vén Emil (Fiume 1902-1984 Budapest)

Párizsi Szajna-part (Pont Neuf), 1920-as évek
Parisian Seine Bank (Pont Neuf), 1920s

Velence (Canal Grande)
Venice (Canal Grande)

38x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Diener Dénes

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

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 657 EUR	
Becsérték: 340 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 1 015 - 1 433 EUR	

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 642 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
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93 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Virágzó fák
Blooming Trees
60,5x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 14 000 000 - 24 000 000 Ft
Estimated price: 41 791 - 71 642 EUR	

Mednyánszky László: Fények a fák mögött, 1890 körül,
Nedbalka Galéria, Bratislava
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Éjszakai virágok
Az egyetemes festészet történetében elsőként Van Gogh látta meg azt a szépséget, ami az
éjszakai égbolt sötét kékjére kirajzolódó ágak kusza rendjében rejlik. (Ő látta meg a varázst
a kék égre vetített virágzó gyümölcsfaágak japános eleganciájában is.) A magyar
művészetben Mednyánszky László rendelkezett csak olyan különleges szemmel, hogy
érzékelje és vászonra vesse a természet hasonlóan nagy hatású pillanatait. A most vizsgált
festményen a tavaszi áradás utáni természet mágikus erejű újjászületését láthatjuk. A
háttér lila ecsetvonásokkal modellált, mélységesen komoly sötétkékje (a valamivel
világosabb égbolt és a komor hegylánc) előtt szinte valószerűtlen fényességben világítanak
a fák fehér virágai. A megolvadó hó nyomán keletkező víz ellepi a fák gyökereit, visszaverve
az ég sötétkékjét a meleg sárgás-barnás ecsetvonásokkal plasztikussá tett sárrögök között.
A víztükör fölé magasodó, virágba borult gyümölcsfákat a meredek szögben, oldalról beeső
napsugarak ragyogják be.
Tavaszi hóolvadás
A különleges természeti fényhatásokat kereső Mednyánszkytól több kézjegyszerű, egyedi
tájképtípust ismerünk, a naplementétől meleg, sárgás aranyra színezett, szürkés-fehér
hóval borított téli erdőktől a viharos sötétkék égbolthoz társított „világos” táji részletekig.
A most vizsgált festmény az életműben rendre felbukkanó két kevésbé ismert tématípus
egész egyedi hatású kombinációja. Mednyánszkyt a virágba borult fás tavaszi képek mellett

(pl. Patakparton, 1900 körül, olaj, vászon, 71×101 cm, MKB Bank Gyűjteménye; Tavaszi
domboldal, 1890-es évek első fele, olaj, vászon, 24,5×31,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria,
ltsz.: 56.345; Virágzó fa, 26,5×32cm, olaj, vászon, magántulajdon) a vízparti erdők
fényhatásainak megjelenítése egész pályája során foglalkoztatta. A vízben álló, virágzó,
tavaszi gyümölcsfáknak a most vizsgált festmények látható megjelenítése a természet
újjászületésének pillanatát ábrázolja olyan különleges erővel, amin átsugárzik Mednyánszky
panteisztikus világlátása.
Meditatív pillanat
Mednyánszky Margit visszaemlékezéséből (Czóbel Istvánné Mednyánszky Margit: László –
Brouillon. In.: Enigma, 2000.) tudjuk, hogy a festő milyen koncentrált meditáció során
elevenítette fel a műtermében a természetben látott élményeket: „egy közlékeny percében
elmondta, hogyan is alakul ki nála a kompozíció, hogy azokat miként hagyja létrejönni.
»Vannak képek, hangulatok, melyek tán rég látottak, olyan emlékek, melyek öntudatomban
fel-felmerülnek bennem, s néha tisztán, néha homályosan látom őket« – mondotta. Ezeket
fixírozni, testet adni nekik – ez a nagy munka. Lehunyt szemmel, csendben addig fixírozza a
vásznat, míg minden részletét egészen megelevenedni nem látja maga előtt a keresett
képen. Annyira, hogy a víznek a csobogását, loccsanását hallja, az erdő vagy a föld szagát
érzi, miként a szél vagy a hó hidegét, amint a bőrére hat. (…) Ezen állapot sokszor magától
jön, a képek öntudatába feltolulnak. Ezek neki a legértékesebbek.” Minden bizonnyal a most
vizsgált éjszakai kép is egy ilyen különleges, meditatív pillanat eredménye.

Mednyánszky László: Virágzó fák, 1900 körül, Móra Ferenc Múzeum, Szeged
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94 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Téli udvar (Hóolvadás), 1919
Winter Courtyard (Snow Melting), 1919
37,5x28,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber Hugó 1919
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 836 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 1 791 EUR	

95 Mednyánszky László (1852-1919)
n

Erdei patak a Tátrában
Brook in the Forest
20x28,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 750 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 2 239 - 2 687 EUR	
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96 Jándi Dávid (1893-1944)

97 Benkhard Ágost (1882-1961)

Nagybányai műtermi csendélet
Studio Still Life in Nagybánya

Télikert virágokkal, 1932
Wintergarden with Flowers, 1932

56x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi D.
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon kiállítási címke

70x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Benkhard Á 1932

n

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 687 EUR	
Becsérték: 1 300 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 881 - 5 970 EUR
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n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 642 EUR	
Becsérték: 650 000 - 950 000 Ft
Estimated price: 1 940 - 2 836 EUR		
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98 Czigány Dezső (1883-1938)
n

Műtermi csendélet kék pohárral, 1920 körül
Studio Still Life with Blue Glass, c. 1920
57x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czigány D.
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 20 896 EUR	
Becsérték: 9 000 000 - 13 000 000 Ft
Estimated price: 26 866 - 38 806 EUR		

“Apám különben szerette idézni Czigány Dezsőnek egy
mondását. Vasárnap délelőttönként több festő gyűlt össze
a műteremben, megtekinteni a haladást, fejlődést, némi
vita is volt talán (biztosan, ha Réti is jelen volt) – miután
már elhallgatott mindenki, Czigány megszólal: “Én nem is
azt irigylem, hogy Ferenczy úr hogyan fest, hanem azt,
hogy mit fest.” Ezt apám is a lényegre való rátapintásnak
érezte.” – olvasható Ferenczy Béni, Írás és kép címen
megjelent kötetében. Portré, akt, csendélet és táj – nagyjából ebben ki is merült Ferenczy Károly témaválasztása, de
micsoda életmű kerekedett ebből a néhány, örökifjú
festészeti műfajból.
	Czigány Hollósy Simont és Ferenczy Károlyt
vallotta mesterének, amikor 1915-ben erről és egyéb
adatairól érdeklődtek nála, a Magyar Képzőművészek
Lexikona számára. Ferenczyvel való kapcsolata mestere
1917-ben bekövetkezett halálával sem szűnt meg teljesen,
mivel amikor Czigány és családja 1930-ban végleg
hazaköltöztek a francia Riviéráról, akkor Ferenczy egykori,
Lendvay utcai műteremlakását bérelték ki Budapesten.
Czigány tehát csendéleteinek egy jelentős részét is azon
falak között alkotta meg, melyek egykori mestere
munkásságának is tanúi voltak. Ferenczy tehát mind
életében, mind pedig elhunytát követően is jelentős
inspirációval szolgált Czigány számára.

220

Kieselbach galéria

	Czigány most felbukkant műtermi csendélete
eddig ismeretlen volt a kutatók számára. Megszületését és
a műteremből való kikerülését követő sorsáról, valamint az
azóta eltelt közel egy évszázadnyi időbeli tartózkodási
helyeiről semmiféle információ nem ismert. Festésmódja
és a kompozíción megjelenő tárgyak tanusága szerint,
feltehetően 1920 körül készült. A képen két sima falap
által alul-felül határolt, viszonylag szűkre szabott világ
jelenik meg, melynek terében könyvek és praktikus
használati tárgyak élik életüket egymás alkalmi
tőszomszédságában. Czigány praktikus művészi
gyakorlatának megfelelően, valószínűleg ezt a csendéleti
beállítást is még az alkotást megelőző napon végezte el,
majd másnap, amikor friss szemmel "látta a festő, hogy ez
jó", akkor nekifogott a munkának, mellyel lehetőség
szerint, szeretett még aznap végezni is. Czigány alla prima,
azaz egyszerre, egy ütemben alkotta meg művei javát.
A színes gerincű könyvek, a csokornyi őszi virágot ölelő
egyszerű mázas korsó, a firniszes üvegcse és az indigókék
üvegpohár színpompás együttese, tökéletesen megfelelt a
művész számára, hogy azonosuljon egykori mestere,
Ferenczy Károly művészi hozzáállásával, mely bátran
választotta a leghétköznapibb tárgyakat is a legmagasabb
igényeket is kielégítő művészi teljesítmény alapanyagául.
A Ferenczy által követett egyszerű és nagyvonalú
témaválasztás, természetesen nem jelentett Czigány
részéről semmiféle szolgai követést, mert épp elég jelentős
művész volt már ekkor, hogy a saját egyéni hangján,
önálló személyes hangszerelésében szólaltassa meg az
örök témát.

	A festmény mélysötét indigókék szignatúrája
abban is eligazít, hogy az ugyanezzel a színnel festett
üvegpohár és a virágos kancsó sötét kontúrjai voltak
Czigány utolsó, a művet befejezni akaró ecsetvonásainak
alanyai. A festők a műveiket véglegesítő gesztusként,
általában a képen használt utolsó színnel írják fel arra
nevüket. A szignó alapvető értelme tehát nem az, hogy
más is tudja, ki festette a képet, mivel ez a művész
számára egyértelmű, sokkal inkább az, hogy ezzel a
gesztussal véglegesen befejezettnek nyilvánítja a művét.
Czigány életművében több olyan darab is található,
amelyet többször is aláírt, ez pedig azt jelenti, hogy a festő
alkalomadtán valamiért elégedetlen volt az addig elért
eredménnyel, így a kompozíciót ismét munkába vette,
hogy a befejezés megismételt gesztusával végül ismét
szignálja azt. Ez a műtermi csendélet viszont csak egy
aláírást visel, ami azt mutatja, hogy Czigány egyszerre és
minden későbbi változtatás nélkül alkotta meg.
	Czigány Műtermi csendélete olyan magas
művészi kvalitásokkal rendelkezik, hogy boldog lehetett az
is, aki eddig birtokolta és roppant elégedett lehet az is, aki
a jövőben magáénak mondhatja.
Rum Attila
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99 Nagy István (1873-1937)

100 Mágori Varga Béla (Imecsfalva 1897-1998 Sao Paulo)

Hévíz felé
Towards Hévíz

Patakpart híddal (Erdély), 1930-as évek
River Bank with Bridge (Transylvania), 1930s

33x47 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy I.
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon Nagy István kiállítási címke,
1923, 123. t.

80x100 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mágori Vargha

n

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 313 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 3 582 EUR		

n

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 5 970 EUR		

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Nemzeti Szalon Nagy István kiállítás, 1923 123. t.
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101 Szabó Vladimir (1905-1991)

102 Békéssy Leo (nagyvárad 1890-1966 győr)

Dunakanyar, 1977
The Danube Bend, 1977

Francia táj, 1910-es évek eleje
French Landscape, early 1910s

80x100 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szabó Vladimir 977

76x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR		

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 582 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 6 567 EUR		

n
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n

Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol mestere Ferenczy Károly volt. 1910 körül
szoros kapcsolatban állt Csontváryval, és tagja volt festőiskolájának is. 1911-12-ben a szolnoki
művésztelep munkájában vett részt, 1913-ban a nagybányai művésztelepen dolgozott mestere
hívására. Az ott töltött idő meghatározta későbbi munkásságát. A főiskola befejezése után rögtön
tanítani kezdett a győri Tanítóképzőben. 1925-től rajz- és festőtanfolyamot vezetett, tanítványai közé
tartozott Borsos Miklós és Illés Árpád is. Plein air képeket, népi életképeket, portrékat festett, de
készített tájképeket is. Nagyon alapos művész volt, számos rajzot, színvázlatot készített, amíg a képet
végső formájába rögzítette. 1942-ben kinevezték a székesfehérvári és a szombathelyi tankerület
felügyelőjének. 1945 után szabadiskolát vezetett.
Nyaranta Alsókubinban Szabó Alajossal dolgozott együtt. 1914-től vett részt kiállításokon, 1957-ben
gyűjteményes tárlata volt az Ernst Múzeumban. Munkái Győrben találhatóak.
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103 Basilides Sándor (Balassagyarmat 1901–1980
Budapest)
n

Balatoni halászok, 1940 körül
Fishermen by the Lake Balaton, c. 1940
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Basilides Sándor
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 552 EUR	
Becsérték: 3 600 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 746 - 14 328 EUR		
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Modern Magyar Festészet 1919-1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 511 o. 980. kép
- Modern Hungarian Painting 1919-1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 511 o. 980. kép

Basilides Sándor: Halászok, 1943, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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104 Járitz Józsa (1893-1986)

105 Scheiber Hugó (1873-1950)

Almafa virágzás
Blossoming Apple Trees

Vízparti házak (Tükröződés)
Waterfront Landscape with Reflections

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

64x53 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 194 -1 791 EUR		

Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 283 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 6 567 EUR		

n
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106 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
n

Életöröm, 1989
Joy of Life, 1989
80x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gyarmathy Tihamér 89/8 989
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 537 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 5 373 EUR			
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107 Domanovszky Endre (1907-1974)

108 Járitz Józsa (1893-1986)

Halász, 1940 körül
Angler, c. 1940

A papagáj
The Parrot

56x46,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

89x116 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: J. Járitz

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 776 EUR	
Becsérték: 2 400 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 164 - 10 746 EUR		

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 179 EUR	
Becsérték: 1 700 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 5 075 - 7 164 EUR		

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1941-ben az Ernst Múzeum Barcsay, Dési-Huber,
Domanovszky, Gadányi, Ferenczy kiállításán
- Frissítés. Ráday Galéria, Budapest, 2004.
- Domanovszky Endre (1907–1974). Körmendi Galéria,
Budapest, 2007. október 24–november
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ujvári Béla: Domanovszky Endre című könyvében
(Corvina 1976).
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109 Bak Imre (1939-)
n

Cím nélkül, 1994
Untitled, 1994
80x180 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Bak 94
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 478 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 6 567 - 10 746 EUR		
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110 gyarmathy tihamér (1915-2005)

111 Scheiber Hugó (1873-1950)

Organikus struktúra (Erdő), 1949
Organic Structure (Forrest), 1949

Fények eső után (Nagyváros, Berlin)
Lights after Rain (Big City, Berlin)

38x27 cm
Olaj, ónlemez | Oil on tinpanel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Gyarmathy T 949

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

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 373 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 582 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 776 - 8 358 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a művész családjának tulajdonában
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112 Peitler istván (pécs 1902-1943 budapest)
n

Tájkép folyóval (Dunaparti táj), 1930 körül - 2 oldalas
Landscape with River (Landscape by Danube), c. 1930 - 2 Sides
88x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 567 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 7 463 - 13 433 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- a művész hagyatékából

Képünk másik oldala

IRODALOM | bibliography
- Topor Tünde: A Bauhaus helyett… – Ismeretlen
életművek: Peitler István. In.: Artmagazin. 2006/3.
24–27 o.
– Pista bátyám – Peitler Istvánra unokahúga,
Czeglédy Ágnes emlékezik, kézirat (kieselbach.hu)

Peitler István kislányával

Bernáth Aurél: Walchensee II., 1928, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Pécsi modernek
A két világháború közötti magyar művészettörténet bővelkedik
megtört pályaívekben és torzón maradt életművekben. Valakit a
nagypolitika és a világtörténelem kegyetlen hullámverése ragadt el,
mások személyes démonaikkal nem tudtak megbirkózni. Peitler István
egyik táborba se tartozik, a csendes, visszahúzódó fiatal festővel
negyvenegy éves korában, 1943-ban végzett a tragikus betegség.
Peitler Pécset született polgári családban, és abba a híres ciszterci
gimnáziumba járt, ahová a pécsi modern művészek többsége, például
Kodolányi János vagy Weininger Andor. A város turbulens időszakon
ment keresztül, hiszen a Tanácsköztársaság és a Horthy-rendszer
közötti interregnumban itt alapította meg független művészköztársaságát Dobrovits Péter festőművész. A modern izmusok a levegőben
úsztak – az avantgardista Krónika folyóiratban egymás után jelentek
meg róluk az esszék. Peitler művészi világának formálódására nagy
hatást gyakorolt ez a különleges, modernista szellemi közeg. Nemcsak
a Bauhausban neves építésszé vált Molnár Farkast ismerte jól, hanem
a szintén innen induló, Beöthy Istvánt is, akivel 1930-ban közös
kiállítást rendezett a Bank utcai Kovács Szalonban.
Izmusok és fiatalok
Topor Tünde jegyezte fel Peitler életét feldolgozó tanulmányában,
hogy a – családi anekdota szerint – milyen viharosra sikeredett a
festő pályaválasztása: „amikor a ciszterci gimnáziumban abszolvált
érettségit követő őszön felszáll az akkoriban szerb fennhatóság alatt
álló szülővárosában a vonatra, még a pesti közgazdasági egyetemre
készül, mikor leszáll róla, már Bécsben akar filmezést tanulni. Tehát
először Bécsbe megy, ahol rokonoknál lakik, festőművészekkel,
szobrászokkal barátkozik. Valószínűleg ezeknek a hatásoknak is
köszönhető, hogy végül – a család ellenkezése dacára – a budapesti

képzőművészeti főiskolára iratkozik be, ahol Lyka Károly reformjainak
köszönhetően a modernséget, a francia szellemet képviselő tanárok,
Vaszary János és Csók István kaptak ezidőtájt katedrát. Peitler egyike
az első Vaszary-tanítványoknak, és tagja annak az új szemléletű
nemzedéknek, amelyről mesterük így nyilatkozik a Pesti Napló
1922-es karácsonyi (dec. 24-i) számában: »A mai, új festőgeneráció,
– ebbe a kategóriába belefér, ha tetszik, minden izmus, – sokkal
tudatosabb, mint a régi. Ez a legjellemzőbb vonása, amely elválasztja
az előtte járóktól. Az öregekben több volt az ösztön, a fiatalokban
több az öntudat. Tudatosan törnek a cél felé s a modern ember
minden problémáját nem csak ismerik, hanem érzik, élik is. (...)«”
Az art deco környezetében
A most vizsgált festmény egy különleges, mindkét oldalán megfestett
vászon. (Peitlertől szerepel egy másik kép is a mostani árverésen, egy
Bene Géza szubtilis stílusát idéző, finom ízléssel összeállított, art deco
csendélet.) Az előoldalon egy posztexpresszionista álomlátkép látható,
vízparti hegyek oldalában felkapaszkodó falucskával és egy különös
fényjátékokat produkáló naplementével. Peitler az őszi látképet a
Gresham-kört idéző érzékenységű színfoltokból építette fel, amelyek
a látványfestő logika szerint követik a táji elemek, a lombok, a felhők,
a folyó és a falucska tömbformáit. A nagy festői kulturáltságról
árulkodó foltokhoz társított kacskaringós, grafikus vonalak veszik át a
főszerepet a vászon túloldalán látható képen. Egy kalapos fiú
cigarettázik a földön üldögélve; mellette dinnyeszeletek és virágok,
mögötte egy távoli külváros épületei. A színfoltokba belerajzolt
vonalak – akárcsak Kádár Bélánál – jelzik az a két világháború közötti
modernista stíluskörnyezetet, amelyet a posztexpresszionizmus és az
art deco ír körül legpontosabban.

Peitler istván (pécs 1902-1943 budapest)
Kalapos fiú (Fiú görögdinnyével, külváros), 1930 körül
Boy in Hat (Boy with Watermelon, Suburb), c. 1930
88x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Képünk másik oldala
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113 Bak Imre (1939-)
n

5th Avenue, 1994
5th Avenue, 1994
120x80 cm
Akril, vászon | Acrylic on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: 5th Avenue Bak 94
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 478 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 6 567 - 10 746 EUR

Bak Imre: Tao, 1996, Ludwig Múzeum, Budapest
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114 Fehér László (1953-)
n

Merengő, 1998
Contemplative, 1998
180x250 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 1998 VI. 09.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 985 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 8 955 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Heller Ágnes tulajdonában

Heller Ágnes otthonában a Fehér László kép előtt
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116 Kmetty János (1889-1975)
n

Hollós Ilona arcképe
Portrait of Ilona Hollós
45x30 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hollós Ilonának Kmetty
Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 075 EUR
Becsérték: 420 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 1 254 - 1 642 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Heller Ágnes tulajdonában

117 Kádár Béla (1877-1956)
n

Hölgy asztal mellett
Lady next to the Table
14x10 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kádár Béla hagyatéki pecsét
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 358 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 597 - 1 194 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Heller Ágnes tulajdonában

115 Fehér László (1953-)

118 Ámos Imre (1907-1944)

Testvérek, 1998
Brother and Sister, 1998

Könyöklő önarckép
Elbow Self Portrait

n

200x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fehér László 1998 VI. 09.
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 985 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 8 955 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Heller Ágnes tulajdonában

246

Kieselbach galéria

n

16x23 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ámos
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 358 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 597 - 1 194 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Heller Ágnes tulajdonában
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119 Ilosvai Varga István (1895-1978)
n

Nagybányai utca (Konstruktív táj), 1931
Street in Nagybánya (Constructive Landscape), 1931
53x44 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ilosvai Varga I. 931
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 358 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 149 - 14 328 EUR

KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2005. II. 20 - 2005. IV. 10 - Szentendre Művészmalom, Ilosvai
Varga István emlékkiállítás
REPRODUKÁLVA | reproduced
- 2005. II. 20 - 2005. IV. 10 - Szentendre Művészmalom, Ilosvai
Varga István emlékkiállítás kiállítási katalagógusa 8. o.

Ilosvai Varga István pályakezdése sokáig tartott: a kiugrott joghallgató az alföldi iskola festőiségével indult, de Párizsban
megbabonázta Van Gogh, majd Tihanyi Lajoson keresztül a Nyolcak esztétikája, végül Szentendre különleges miliőjében
talált rá a megfelelő környezetre. „Ha ott maradtam volna a Kunságban – emlékezett vissza –, lehet, hogy alföldi festő
lettem volna. De ott nem találtam meg azt a festői motívumot, amit kerestem, az Alföldön nem találtam meg a konstrukciót.” Az Ilosvai Varga által említett „konstrukció” az a bizonyos szerkezetes rendszer, a cézanne-i, kubisztikus látásmód,
amelyet sokan kerestek az 1920-as, 1930-as években, és amelynek végül Szentendre lett az ihlető „fővárosa” – ahol Ilosvai
Varga is megtelepedett 1932-ben (és ahol két éve életmű-kiállítás rendeztek számára). De a most vizsgált, posztkubista
síktördeléssel, perspektivikusan felépített képtérrel és erős színátmenetes fényköltészettel kialakított festmény nem itt
született, hanem minden bizonnyal Nagybányán, ahol Ilosvai 1929 és 1931 között töltötte a nyarakat, és ahol olyan
rokonszellemű művészek dolgoztak ekkor, mint Ziffer Sándor vagy Perlrott Csaba Vilmos.

Ilosvai Varga István: Viharos szentendrei utca, 1933, Ferenczy Múzeum, Szentendre
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120 Kmetty János (1889-1975)
n

Építkezés (Férfi és nő)
Building (Man and Woman)
39,5x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kmetty
Hátoldalon | Reverse: a Képcsarnok Vállalat címkéje,
a BÁV 28. aukciójának címkéje és autográf felirat
Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 432 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 687 - 4 478 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Kövesi István gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- A BÁV 28. képaukciójának kiállítása. Budapest, MOM
Szakasits Árpád Művelődési ház kupolaterme, 1972.
szeptember; kat. 144.; Építők címen
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Molnos Péter: A titkos gyűjtemény. Kieselbach Galéria,
2001, Budapest. Katalógus szám: 152. 227 o.

121 Kmetty János (1889-1975)
n

Asztali csendélet újsággal
Table Still Life with Newspaper
29x23 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 090 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 4 776 EUR
Kmetty János: Csendélet újsággal,
1924, magántulajdon
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122 Frank Frigyes (1890-1976)
n

Ketten (Önarckép haját fésülő Mimivel), 1935
Together (Self Portrait with Hair Combing Mimi), 1935
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Frank Frigyes
Hátoldalon | Reverse: szignó, az 1935-ös brüsszeli Világkiállításnak
korabeli francia felirata, ahol „Diplome Commémoratif”-ot és bronzérmet
nyert
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 11 940EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 22 388 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Brüsszeli Világkiállítás, 1935

Frank Frigyes Mimivel műtermében, 1930 körül

„Ha volt is néhány viharosabb, izgalmasabb emlékeket keltő szerelem a
magyar festészet 20. századi történetében, kétségtelen tény, hogy 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 kedvesét,
Mimit, aki e képek által a két világháború közötti évtizedek, az art deco
korszak nőideáljának egyik legszebben dokumentált képviselőjeként áll
előttünk.
Közös életük harmóniája, művész és múzsája idilli kapcsolata, s az akkor
már hat éve elvesztett társ fájó hiánya Frank Frigyes 1969-es interjújából
bontakozik ki: »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. Művész vágyaimnak 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.«"
/Idézet Molnos Pétertől/
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123 Bernáth Aurél (1895-1982)

124 Mazzag István (1958-)

Pár szál virág (Derű)
A Few Flower (Serenity)

Nőszirom, 2001
Iris, 2001

37x28 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA

103x135 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mazzag

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 358 EUR	
Becsérték: 180 000 - 300 000 Ft
Estimated price: 537 - 896 EUR		

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 134 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 3582 EUR		

n
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125 Mattioni Eszter (Szekszárd 1902–1993 Budapest)

126 Boldizsár István (1897-1984)

Fiatalság (Aktok a vízparton)
Youth (Nudes ont he Waterfront)

Női akt (Nagybányai modell a műteremben)
Woman Nude (Model in the Nagybánya Atelier)

50x60 cm
Vegyes technika, farost | Mixed technique on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattioni E

49x58,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Boldizsár

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 194 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR		

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR		

n
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127 Balázs János (1905-1977)

128 Scheiber Hugó (1873-1950)

Arcok, erdő
Faces, Forest

Szalmakalapos férfi (Mexikó)
Man in Straw Hat (Mexico)

38x41 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János

62x43 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 537 EUR	
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 791 EUR		

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR		

n
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129 Koszta József (1861-1949)
n

Tanya (Nyári nap), 1920 körül
Farm (Summer Day), c. 1920
37,5x45 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 179 EUR	
Becsérték: 2 200 000 - 3 400 000 Ft
Estimated price: 6 567 - 10 149 EUR		

Koszta József: Tanya boglyákkal, rózsaszín kötényes nővel,
1930-as évek, Koszta József Múzeum, Szentes
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130 Mikola András (1884-1970)
n

Nagybányai Malomrét (Festő a patakparton), 1925
Malomrét in Nagybánya (Painter on the Brook Bank), 1925
60x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mikola
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Mikola A
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 440 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 313 - 2 090 EUR		

131 Benkhard Ágost (1882-1961)
n

Réti István fest (Szabadban), 1935
István Réti Paints (In the Open-Air), 1935
70x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Benkhard Ágost 1935
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 687 - 3 881 EUR		
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a K&H Bank gyűjteményében
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Réti István: Önarckép, 1935,
Magyar Nemzeti Galéria

Réti István: A nagybányai
művésztelep című könyv
borítója

A Nagybányai Művésztelep alapító festőóriása, Réti István szokásos kalapjában ül a kerti
széken. Egész teste csupa feszült, alkotói figyelem: bal kezét eltartja magától, jobbjával a
vásznon dolgozik, mielőtt újra felpillantana modelljeire, a két nőalakra, akik közül az egyik
meztelenül áll a vállára vetett drapériával, míg a másik sárga fürdőruhában ül előtte a
földön. A képet Réti főiskolai professzortársa, a zamatos nagybányai festőiséget évtizedeken át, a legjobb minőségben képviselő Benkhard Ágost készítette. A plein air festésre
csábító, kicsattanóan zöld színekben pompázó kerti környezet minden bizonnyal a miskolci
művésztelephez tartozott, amely – ahogyan a magyar művészet legnagyobb krónikásától,
Lyka Károlytól tudjuk – épp a nagybányai örökség továbbvitelére jött létre: „1921-ben
Pékár államtitkár fölkért engem, mint a Képzőművészeti Főiskola rektorát: utazzam
Miskolcra, nézzem meg a város végén álló fölhagyott egykori vízgyógyintézetet, alkalmas

volna-e egy művésztelep számára. (…) A kép nem volt biztató. Annál inkább a környezet.
Nagy kert bokrokkal, egy óriási mogyorófával, a tágas terület telehintve vadvirággal, túl
buja rétek, másfelől enyhe dombok egészen az Avasig: a szabad természet is közel, a város
is közel, ezt nem szabad elszalasztani. (…) Az első világháború után a nagybányai
művész-közösség elveszett ránk nézve: fontos szerepét kivált az ifjúság érdekében pótolni
kell legalább a nyári időszakban, amely a legalkalmasabb a szabadban való festésre.” (Lásd.:
Sümegi György: Adalékok a miskolci művésztelep történetéhez. In.: A Herman Ottó
Múzeum évkönyve 48., 2009, 225–240.) Benkhard a kezdetektől 1937-ig volt vezető tanára
és lelkes motorja a miskolci művésztelepnek, ahová nemcsak a diákok, de a tanártársak is
rendszeresen eljártak dolgozni, mindenekelőtt Elekfy Jenő, valamint Réti István, a most
vizsgált kép főszereplője.
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132 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Hazafelé (Poros út), 1929 körül
Homeward (Dusty Road), c. 1929
69x70,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 552 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 20 896 EUR		
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor San Reno-i gyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1931, Casa d'Artisti, Milánó
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szabó László: Iványi Grünwald Béla. Kossuth
Kiadó – MNG, Budapest, 2010, 47. kép
"Ma: vázlatpapirosával szalad a somogyi csorda után. A somogyiak ismerik már, de a tájékozatlanja megcsodálja: ilyen öreg úr, oszt ilyen játékos. Tehenek után futkos, ahelyett, hogy asszonyok
után futkosna! Oszt firkál folyvást egy papirosra. Van jó esze?... Van. Remek vázlatok ezek. A régi
iskolán nevelkedett lelkiismeretes művész alapos felkészültségének beszédes dokumentumai e
pillanatmegfigyelések. És bár igaz, hogy a tehén figuráját ezerszer megfestette Iványi Grünwald
Béla, még mindig talán új meglesnivalót szokásaikban, hullámzó, redőző mozgásváltozataikban.
A por élete is pillanatról-pillanatra más, amint a felfénylő naptűz rászitál... Ezek a jegyzetek aztán
négy komoly fal reorganizáló hüvösségébe kerülnek s megindul egy folyamat, hasonlóan ahhoz,
amikor a nyersanyagból kristálytiszta szurrogátom lesz. Lefoszlanak a részletek, megduzzasztódnak a formák, fölfokozódnak a formák, fölfokozódnak a színek... S ezüst lesz a fölkavart por s
hullámzó vonalerdő a csorda, amelyet elönt bíbor parázsával a forró rubin..."
/Bálint Jenő: Művészfejek. Budapest, 1929. 42-43./

Iványi Grünwald Béla: Napfény és por, 1929 körül, magántulajdon

Munkácsy Mihály: Poros út, 1874, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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133 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Lány karosszékben (A kék szoknya), 1952
Girl Sitting in an Armchair (The Blue Skirt), 1952
90x56 cm
Olaj, vászon, farost | Oil, canvas on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czóbel 52
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 567 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 358 - 11 940 EUR		
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134 Diener Dénes Rudolf (1889-1956)
n

Párizsi kalapos fiú (Párizsi apacs), 1930-as évek
Parisian Boy in Hat (Parisian Apache), 1930s

135 Feszty Masa (Budapest 1895–
1979 Ózd)
n

Rózsaszín ruhás lány lombok alatt,
1920-as évek
Pink Dressed Girl under the Foliage, 1920s

80x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Diener Dénes
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse:
Diener Dénes Rudolf, korabeli felirat: Fruchter

102x68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Feszty Masa

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 493 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 940 - 2 985 EUR

Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 1 015 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 2 090 EUR

Feszty Masa otthonában fenti képünkkel

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Fruchter, majd Sarkadi András gyűjteményében
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Gróf Batthyány Gyula
Körhinta
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136

n

Batthyány Gyula (1887-1959)

Körhinta (Caroussel), 1910-es évek
Carousel, 1910s
150x131 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Batthyány
Kikiáltási ár: 55 000 000 Ft / 164 179 EUR	
Becsérték: 75 000 000 - 120 000 000 Ft
Estimated price: 223 881 - 358 209 EUR		
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Gyula Batthyány. Galerie Gurlitt, Berlin, 1931.
január–február. Feltehetően azonos: Kat. 2. Karussel.
- Gróf Batthyány Gyula festményei. Mű-Terem Galéria,
Budapest, 1997. november–december. Kat. 6. A körhinta.
- Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2015. március–április.
- Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból.
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr,
2015. május–augusztus.
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gróf Batthyány Gyula festményei. Katalógus. Budapest,
1997. 8.
- Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2004. 489.
- Modern Hungarian Painting 1919–1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 489.
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula – Az elveszett
Magyarország festője. Budapest, 2007. 75. kép.
- Molnos, Péter: Count Gyula Batthyány – Painter of a
Lost Hungary. Budapest, 2007. 75. kép.
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2007. 489.
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt
világból. Budapest, 2015. 113.
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Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula - Képek
egy eltűnt világból. 2015, Budapest - Győr
című könyv borítója
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Törőcsik Mari és Soós Imre a Körhinta című filmben, 1956

A szépség művésze
„Csak egy magasabb kultúrában, egy szerencsés viszonyok közt élő és gondosan ápolt
lélek képes a finomságok ily kaleidoszkópját vászonra vetni.” Török Gyula, a Nyugat
folyóirat neves kritikusa Batthyány gróf 1914-es kiállítása kapcsán írta ezeket a
sorokat. A festő első egyéni tárlata, a történelmi család főrangú tagjának bemutatkozása igazi szenzációt jelentett a korabeli Pesten – sokan elképzelni sem tudták, hogy
egy fiatal arisztokrata valóban művészi babérokra törhet. Batthyány azonban ekkor
már bőven túl volt a Vaszary János mellett induló, majd München és Párizs legjobb
iskoláiban folytatódó tanulóéveken, így kész művészként, kiforrott egyéniségként
léphetett a közönség elé. Valamit azonban kétség kívül megőrzött és képein is
kifejezett abból, ami a gazdagságot, több évszázados tradíciót, gyakori utazásokat és
kifinomult kultúrát adó családi örökségből fakadt – a harmónia és a szépség kultikus
tiszteletét. Így írt erről bemutatkozó kiállításának évében: „Könnyekről, verejtékről
beszélnek, mint a művészi munka szükségképpeni kellékeiről. Ezt nem osztom. (...) A
művészet legyen diadala az örömöknek; legyen orgiája minden gyönyörnek.”

A Caroussel a Kieselbach Galéria 2015-ös Batthyány-kiállításán
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Manökenek a városligeti körhintán, 1962

Batthyány Gyula 1914-ben írt, ars poeticának is beillő szavai pontosan rávilágítanak
művészetének egyik legfontosabb jellegzetességére: könnyedség és harmónia, szépség
és grácia – témában, festői modorban, de leginkább az élet egészében. Vágya és
művészi célja hasonló, mégis több volt annál, mint amit Rippl-Rónai bon motja kifejez:
„miért ne legyen szép és kellemes a jó?” Batthyány az élet egészére tágította ki a
művészi esztétikum horizontját, s a hétköznapok valóságát, a viselkedés kultúráját is
festői programjává tette. „Az arisztokratának mindig s mindenben a szépséget kell
szolgálnia” – mondta egy 1943-ban készült interjúban, s e gondolat egész élete
vezérfonalává vált.
Az élet szimbóluma
A Caroussel tökéletes példája Batthyány művészi hitvallásként értelmezhető
szépség-kultuszának. A divatos, változatos mintájú ruhák, a drága anyagok megfestésének lefegyverző virtuozitása, a finom átmenetekkel összefogott, páratlanul egyedi
kolorit, a kavargó formák tobzódása olyan vizuális összhatást eredményez, amely

Aba-Novák Vilmos: Körhinta, 1931, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

szinte elbódítja a nézőt. A ravasz halszemoptika, a mozgás felfokozott illúziója és a
hangsúlyosan centrális komponálás azonban arra int, hogy a varázslatos látvány
mögött messze vezető tartalmi utalásokat keressünk. Batthyány Gyula egész pályáján
végigvonul ez az intellektuális, a nézőnek szellemi kalandokat ígérő művészi attitűd: a
régmúlt festői tradíciójában meglelt, inspiráló elődöket, a manierista és szimbolista
művészeket követve gyakran bújtatott nehezen felfejthető történeteket képeinek
elkápráztató felszíne mögé.
A téma ebben az esetben tökéletes választásnak bizonyult. A Caroussel egyszerre idézi
meg az arisztokraták játékos, gáláns, múltidéző lovas bemutatóit, a drága ruhák, a női
báj és érzékiség évente megrendezett, ünnepi felvonulását, a századforduló kultikus
szórakozóhelyeinek önfeledt hangulatát és a gyermeki lét örömteli emlékeit, miközben
mély, sőt drámai szimbólumok hordozója is. Nem véletlen, hogy annyi színdarab,
regény és film választotta címéül. A budapesti Városliget, a bécsi Práter vagy a párizsi
Luxemburg-kert legendás körhintája a Belle Epoque hangulatát idéző formáikkal és
pazar díszítéseikkel sokkal többet jelenthetett a hatalmas történelmi ismeretekkel és
széles műveltséggel felvértezett festő számára, mint a nézők döntő többségének.

Scheiber Hugó: Berlini körhinta, 1926, magántulajdon

Batthyány jól tudta, hogy ennek az ártalmatlan szórakozási eszköznek az őse
eredetileg harci gyakorlásra szolgált – az élő lovak helyett a körbe forgatott, fából
faragott paripákra pattantak fel a katonák, hogy elvégezhessék testedző gyakorlataikat. A kezdetben igavonó állatokkal, emberi erővel majd gőz- és villamosgépekkel
forgatott körhinták az 1800-as évek közepétől váltak igazán népszerűvé. Ettől kezdve
minden nagyobb európai és amerikai városban jó pár működött belőlük, sőt gazdag
arisztokraták vidéki birtokain és falusi vásárokban egyaránt szórakoztatták velük a
közönséget.
Batthyány számára minden bizonnyal a körhinta primer látványként is vonzó volt:
ahogy a lóversenyek világát, úgy ezt is egyfajta sajátos divatbemutatónak fogta fel.
Láthatóan nagy élvezettel merült el a különleges ruhák és pompás kelmék szín- és
formavilágában, a puhán omló drapériatömegek ábrázolásakor kitűnően érvényesül
barokkosan buja vonal- és felületkezelése. Tömegkomponáló tehetsége és dekoratív
érzéke tobzódhatott a helyszín nyújtotta lehetőségekben, a kavargó társaság divatos
ruházatában, ráadásul végsőkig kiaknázhatta a témában rejlő érzéki, erotikus
tartalmakat.

Rippl-Rónai József: Caroussel, 1897, Iparművészeti Múzeum, Budapest
Kieselbach galéria
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A körhinta rendkívül gazdag jelentés-tartalmú szimbólumként különösen kedves lehetett
Batthyány számára. Az alkalmi ismeretségek, gyors randevúk, gáláns kalandok tipikus helyszíne
az élet örökös körforgásaként értelmezhető, egyszerre jelképezi a szabadságot és a leküzdhetetlen függést, a pillanatnyi lét múlandóságát és a történelem megállíthatatlan körforgását.
Ha van kép, amely esszenciálisan, a legmagasabb művészi színvonalon reprezentálja Batthyány
Gyula művészetét, akkor az a most bemutatott, Caroussel című kompozíció. Senki másra nem
jellemző szín-, forma és ecsetkezelése, sajátos témaválasztása és szimbólumteremtő ereje az
életmű egyetlen darabján sem ölt testet ilyen tökéletes formában. Ez a méretével is kiemelkedő
főmű igazi koronája lehet bármely köz- és magángyűjteménynek, amely független szemmel, a
különleges művészi attitűdöket elfogulatlanul értékelve fordul a 20. századi magyar festészet
történetéhez.
Molnos Péter
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137 Morinyi Ödön - Edmund Pick Morino
(Komárom 1877–1958 Brüsszel)
n

A bécsi Naschmarkt, 1943
The Wiener Maschmarkt, 1943
31x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Morinyi 943
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 194 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR		

138 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Emlékek, 1940-es évek
Memories, 1940s
33x43,5 cm
Olaj, lemezpapír | Oil on sheet of paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy Ödön
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 3 881 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 8 955 EUR		
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Rockenbauer Zoltán: Márffy Ödön. Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2015. Életműkatalógus szám: 4.6.19.
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139 Ziffer Sándor (1880-1962)
n

Malomárok Nagybányán, 1930
Mill Ditch in Nagybánya, 1930
67x60,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ziffer Sándor 1930
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 17 910 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 896 - 26 866 UR		

Ziffer Sándor: Önarckép zöld falú nagybányai műteremben
festőállvánnyal, 1907 körül, Magyar Nemzeti Galéria

Tihanyi Lajos: Nagybányai táj, 1909, magántulajdon
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140 Fényes Adolf (1867-1945)
n

Tavaszi piknik
Spring Picnic
35,5x36 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Fényes A
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 650 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 940 - 3 582 EUR		

141 Börtsök Samu (1881-1931)
n

Téli nagybányai udvar (Első napsugarak)
Winter Courtyard in Nagybánya (First Rays of the Sun
80x99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Börtsök
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 239 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 582 - 5 373 EUR		
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142 Bánsághi Vince (Resicabánya 1881–1960 Helemba)
n

Piknik a szabadban, 1912
Outdoor Picnic, 1912
100x115,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bánsághi V 1912
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 448 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 17 910 EUR		

75 éves korában, 1956-ban így vall magáról Bánsághi Vince: „Született tájképfestő
vagyok. Szeretem a természetet és annak szépségét. Leginkább olajjal, vászonra
dolgozom. Sem akvarellel, sem pasztellel nem értem soha el olyan dús színeket,
olyan levegős képeket, mint amelyek az olajfestményeimet olyan jellegzetessé
teszik. […]Egész életemben a művészetnek éltem.”
Művelődés, 1993 (42. évfolyam, 1-12. szám )1993-10-01, 10. szám
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143 Scheiber Hugó (1873-1950)

144 Kádár Béla (1877-1956)

Város gázlámpával, konflissal, 1930
Town with Gaslight and Conflis, 1930

Art deco lány csendélettel
Art deco Girl with Still Life

54x41 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.

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

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 179 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 373 - 8 358 EUR		

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 448 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 -17 910 EUR		

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor német, majd svájci magángyűjteményben
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Wiesbadeni Galéria, 1986
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145 Endresz Alice (1899 Káptalantóti-?)
n

Kertvendéglő, 1930 körül
Garden Restaurant, c. 1930
50x71 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: EA
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 11 343 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 23 881 EUR		
IRODALOM | bibliography
- Genthon István: Képzőművészeti szemle.
Napkelet,1931/12., 1055–1056.
– A Magyar Képzőművésznők Egyesülete Uj Csoportjának
műveiből álló LXXIII. csoportkiállítás katalógusa.
Bartoniek Anna, Endresz Alice, Hranitzky Ilona, Muzsai
Kampis Margit, Kiss Vilma, Loránt Erzsébet, Futásfalvi
Márton Piroska, Szuly Angéla művei.
Nemzeti Szalon, 1931.
– Gálig Zoltán: Nyolc nő, vagy a Női Nyolcak?
In.: Artmagazin 2016/2. 34–42.;
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Genthon István: Képzőművészeti szemle.
Napkelet,1931/12., 1055–1056.
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Szőnyi István: Vacsorázók (A Fészek Klub udvara), 1935 körül, magántulajdon

Endresz Alice: Önarckép, 1933-1936,
magántulajdon

Felfedezett nőfestők

Női nyolcak és primitivizmus

A mondén art deco nagyjai

Az elmúlt egy-két évtized vitathatatlan művészettörténeti
újdonsága, hogy a nemzetközi kutatás a nagy művészsztárok mellé felsorakoztatta a korábban háttérbe szorított, de
kvalitásos életműveket létrehozó női alkotókat. Így
kerülhetett be a művészettörténet fő áramlatába az
impresszionista Berthe Morisot, a mexikói Frida Kahlo vagy
akár az indiai (de magyar felmenőkkel is büszkélkedő)
Amrita Sher-Gil. Endresz Alice a két világháború közötti
időszak újrafelfedezésre váró nőfestői közé tartozik. Bár
kollegináival közösen, mozgalomszerűen lépett fel a
művészettörténet színpadára az 1930-as években, az
utókor mostohán bánt emlékezetükkel. Pályafutásának
első fele jobban rekonstruálható: tanulmányait a
Képzőművészeti Főiskolán végezte Deák-Ébner Lajos, Réti
István és Vaszary János mestereknél. Már Keresztes Gyula
elmeorvos fiatal feleségeként, végzett festőként tett
tanulmányutat Olaszországban, de legszívesebben a
Balaton mellett dolgozott. 1931-ben részt vett a Magyar
Képzőművésznők Egyesülete Új Csoportjának megalapításában, majd tagja lett az ebből kialakuló Új Nyolcaknak.

A nagy ambíciókkal fellépő Új Nyolcakat Nemzeti
Szalonban tartott zászlóbontó kiállítását a korszak
befolyásos művészettörténete, Genthon István méltatta a
Napkelet hasábjain: „A Magyar Képzőművésznők
Egyesületének fiatal, modern szemléletű tagjai – nyolc
festőnő – a Nemzeti Szalonban állítottak ki. Az anyaegyesülettől való független bemutatkozás jót tett a kis
csoportnak, ezúttal elmaradt a dilettantizmus, mely az
egyesület sorait megbontja. A kiállítók egytől-egyig derék
és komoly munkákkal szerepelnek. Muzsnai Kampis Margit,
ha egyelőre nem is tud szabadulni némely irodalmias
elemektől, dekoratív kompozícióiban széles és nagyvonalú
tud lenni. Mély, izzó színekkel fest, egyszerűségében sok
kifejező erő van. Endresz Alice primitív szemléletű
tájkép-aquarelljei igen artisztikusak. Lóránt Erzsébet
virtuóz-festő, akinek izgatott és színes formavilágában
Rippl-Rónai- és Nemes Lampérth-reminiszcenciák
bukkannak fel. Kiss Vilmára erősen hatott az új berlini
arcképfestés divatja, mely a groteszk kifejezést mindenek
fölé helyezi. A többiek, Bartoniek Emma, Hranitzky Ilona,
Márton Piroska és Szuly Angela is jól szerepelnek.”

A Genthon által használt „primitív” jelző arra a nyers,
expresszionizmussal rokon, naiv stílusjegyre utal, amelyet
Endresz több képén is láthatunk. A Szombathelyi
Képzárban őrzött arcképén (Önarckép festőállvánnyal,
1933–36, farost, olaj, 100 × 65 cm, Szombathelyi Képtár)
az art deco novecento felé hajló, melankolikus aurájú,
már-már ikonszerű jegyei figyelhetők meg. A most vizsgált
képen viszont a mondén art deco jelenik meg: a mulatók
lampionos világítása, a modern szabású ruhák alól
kivillanó gömbölyű női vállak, a szivarfüstbe burkolt fekete
szmokingok. Nők vetik hátra fejüket kacéran nevetve a
széken, férfiak dőlnek az asztalra, középen fekete felöltős
pincér egyensúlyoz egy tálcányi itallal, bal oldalt egy
cigány banda játszik őrült ritmusban (kivehető a bőgős,
egy fúvós és két hegedűs figurája). Körben dézsás
bukszusok, felül a nyári éjszaka balzsamos takarója, elzárva
a pesti éjszakában múlató társaságot a külvilágtól. Endresz
Alice a mondén art deco legnagyobb magyar képviselőihez, Scheiber Hugóhoz és Schönberger Armandhoz nőtt
fel ezzel a kivételes minőséget képviselő éjszakai
életképpel.

Vaszkó Ödön: Budai vendéglő, 1933, magántulajdon
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146 Ismeretlen közép-európai festő,
19. század vége

147 munkácsy mihály
(MUNKÁCS 1844 - 1900 ENDENICH, SVÁJC)

Kislány
Little Girl

Liszt Ferenc portré
Portrait of Ferenc Liszt

100x74 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

16x11,2 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: '53 Avenue de Villiers'

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 4 179 EUR		

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 134 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a francia Alfred Cortot magángyűjteményében
Bellák Gábor szakvéleményével
Az 1880-as években épült fel palotájuk az Avenue de
Villiers 53. szám alatt, amely alkalmas volt estélyek,
fogadások rendezésére, nagy vendégek, mint Liszt Ferenc
és Haynald Lajos elszállásolására. Több száz fotó őrzi a
kis- és nagy műterem, a szalon, a pihenőszoba képét,
hangulatát, de szemtanúk, így Justh Zsigmond író,
Rippl-Rónai József festőművész (Munkácsy pártfogoltja),
és titkára, Malonyay Dezső is részletesen leírták a házat.

Munkácsy Mihály: Liszt Ferenc I.,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Strobl Alajos: Liszt Ferenc mellszobra,
1883, Liszt Ferenc Emlékmúzeum,
Budapest
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148 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Nagybánya, 1920-as évek
Nagybánya, 1920s
50x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 1043/970
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 448 EUR	
Becsérték: 4 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 13 433 - 22 388 EUR		
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149 Telepy Károly (1828-1906)

150 Brodszky Sándor (1819-1901)

A Maecenas villa távoli képe (Villa Tivoli)
Distant View of Villa Maecenas (VillaTivoli)

Esztergom látképe a Dunával
View of Esztergom with the Dabube

14x24 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Telepy K

21,5x33 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Brodszky S.
Hátoldalon | Reverse: Brodszky Sándor hagyatéki pecsétje

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 537 EUR	
Becsérték: 300 000 - 460 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 373 EUR		
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n

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 493 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 940 - 2 687 EUR		
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151 Markó András (1824-1895)

152 Telepy Károly (1828-1906)

Kút a római Campanán, 1884
Fountain in the romanan Campagna, 1884

Duna mentén
Along the Danube

41x67 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: And Marko 1884

43x91 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy K.

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 3 881 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 373 - 7 761 EUR		

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 836 EUR	
Becsérték: 1 300 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 881 - 4 776 EUR		

n
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153 Vaszkó Ödön (1896-1945)
n

Dunakanyar (Nagymaros), 1927
Danube Bank (Nagymaros), 1927
80,5x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszkó Ödön 927
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 19 403 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 23 881 - 35 821 EUR		

Szőnyi István: Zebegény háttérben a Dunával, magántulajdon
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154 Ismeretlen közép-európai festő
(Jakoby Gyula - Július Jakoby ?)

155 Rónai marcel - marcel ronay
(Budapest 1910–1997 Essex)

Teraszon
On the Terrace

Kávéházban, 1929
In the Coffee House, 1929

80,3x72,3 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned

25x21 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rónai
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse:
Marcel Rónai (1910) Portrait Vera Sahle, Vienna
signed & dated 1929

n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 716 EUR
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 045 - 1 940 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 582 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 5 373 EUR

Marcel Ronay az Iparművészeti Iskola elvégzése után, diplomás művészként az éjszakai Bécs világából
merítette képeinek hőseit: több tucat számára érdekes arcot, karaktert és alvilági figurát vitt vászonra.
1931 őszén a Bécsi Szecessziós Képzőművészek Egyesületének kiállítására beválasztották egy
festményét, s még ebben az évben felterjesztették egy állami díjra. A művész 1936-ban Londonba
költözött. 1943-ban, saját londoni galériájában, a következő esztendőben pedig a Királyi Művészeti
Akadémián mutatta be munkáit. Első önálló kiállításara 1986-ban került sor Londonban a Ben Uri
múzeumban. 1987-ben a londoni John Denham Galéria "Emigrált művészek tárlatán", 1995-ben
Hollandiában és Belgiumban a két háború között élt német festők vándorkiállításán, majd 1998-ban a
Brabant gyűjtemény figuratív festői, Nolde, Grosz, Beckmann, Marc, Dix, Hofer és mások seregszemléjén mutatkozott be a bodeni tó partján.
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156 Kövér Gyula (Verpelét 1883-1950 Helsinki)
n

Karosszékben ülő férfi, 1910-es évek
Man Sitting in an Armchair, 1910s
140x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 776 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 8 955 EUR
IRODALOM | bibliography
- Az LVII. csoportkiállítás katalógusa. Borszéky Frigyes,
Kövér Gyula és Senyei József művei. Nemzeti Szalon,
Budapest, 1927.
– Rm. [Rózsa Miklós]: Kövér Gyula kiállítása. A Hét, 1909,
szeptember 19., 636.
– Házassággal végződött Kövér Gyula festőművész
romantikus regénye. Esti Kurír, 1938. december 3.

Végállomás: Helsinki
A nagy méretű, reprezentatív portré kompozíciója a régi japán metszetek aszimmetrikus eleganciáját idézi:
a fehér fal nagyvonalú foltját az aprólékosan megrajzolt függöny szigorúan síkban ábrázolt ornamentikája
egészíti ki.
A Münchenben és Párizsban tanult Kövér 1909-ben mutatkozott be a pesti közönség előtt a Könyves
Kálmán Szalonban. Már ekkor kitűnt bravúros rajztudása, a szecessziós (és japán) metszeteken edződött
vonalkultúrája. Ahogy Rózsa Miklós írta róla: „Rendkívüli rajztudásában nincs semmi száraz akadémikusság,
kevés, de kifejező vonallal dolgozik, ám minden vonalában benne van az eleven élet, vagy legalábbis az
életnek egy gesztusa, mely kifejezi azt, amit mondani akar: a mozgást, a nyugalmat, az ifjúságot, öregséget,
áhítatot, könnyelműséget, érzékiséget, mindent.” Kövér eltűnt a magyar művészettörténet-tudomány
szeme elől, mert élete végét Finnországban töltötte. Egész különleges életpálya adatott meg a
bohém, gáláns festőnek: még a müncheni akadémián ismerkedett meg egy finn szépséggel, majd
elszakította őket egymástól a sors. A magyar festő Pesten futott be sikeres portré- és aktfestő karriert,
miközben szerelme – úgy tudva, hogy odalett az orosz fronton – lemondott róla; özveggyé válva tudta csak
meg, hogy egykori szerelme még mindig él, így utána jött Budapestre, és a két ősz hajú hősszerelmes
1937-ben házasságot kötött, majd Finnországba költözött.
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157 Tichy Gyula (1879-1920)
n

Kislány piros ruhában (Kertben), 1910 körül
Little Girl in Red Dress (In the Garden), c. 1910
92x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tichy Gyula
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 149 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 16 418 EUR

Életműve gerincét grafikái adják, de a tus és a ceruza mellett Tichy Gyula gyakran forgatta az ecsetet is. Bármilyen
különös, de Cézanne-nál is a palettát csodálta, tőle vette át a nápolyi sárgát, ahogy ezt elárulta Rozsnyói
Múzeumban őrzött „önéletrajzi szótárában”, más árnyalatokat pedig különféle költői helyekről választott magának:
„édesanyám opál karperecéből vettem a színeket, az őszi fagytól nem érintett verbénáról, és egy finom Heyde
okulárral a tujabokroknak a hűvös szeptemberi égre rajzolódó sziluettjéről vettem a motívumokat”. A szecesszió
vonalkultúrájában felnőtt Tichy festészetét a gödöllőiekkel rokonítható szimbolizmus és a nagybányaias posztimpresszionizmus határozta meg. Képein a Krúdyt és Mikszáthot idéző, tipikus, felvidéki–kisvárosi úri világot egy
szélsőségesen kreatív művészelme fantáziáin átszűrve láthatjuk.

Tichy Gyula: Önarckép, 1910 körül, magántulajdon
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Rippl-Rónai József: Fiatal nő rózsával, 1898,
Iparművészeti Múzeum, Budapest
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158 Váli Dezső (1942-)
n

Útikalauz, 1975
Guidebook, 1975
60x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Váli D 75 1980
Hátoldalon | Reverse: A/75/24
Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 343 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Szölke László gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Váli Dezső: Váli A. Napló. Festmények 1960-2018.
HTSART-ÚMK, Budapest, 2018. 176 o.
- Wehner Tibor: A Szölke-gyűjtemény: Festmény, grafika,
szobor, érem. Ferenczy Múzeumi Centrum,
MűvészetMalom, Szentendre, 2019, 104. o.

159 Peitler istván (1902-1943)
n

Art deco csendélet gyümölcsökkel és aranyhalakkal, 1930 körül
Art deco Still Life with Fruits and Goldfishes, c. 1930

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- a művész hagyatékából

44,5x51,5 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Peitler 931
Hátoldalon | Reverse: 40. Nemzeti Szalon töredékes raglapja

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A 40. Nemzeti Szalon kiállításán

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 582 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 8 358 EUR
Peitler Istvánról szóló tanulmány a 112. tételnél
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160 Börtsök Samu (1881-1931)

161 Farkas István (1887-1944)

Kékruhás lány a nagybányai villa kertjében
Blue Dressed Girl in the Garden of Nagybánya

A lila ruha (Kalapos lány), 1923
The Purple Dress (Girl in Hat), 1923

71,5x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Börtsök

61x46 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Farkas, F.I. monogram

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 493 EUR	
Becsérték: 650 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 940 - 2 687 EUR

Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 134 EUR	
Becsérték: 5 500 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 16 418 - 22 388 EUR

n

n

KIÁLLÍTVA | exhibited
- A Képzőművészek Új Társasága K. U. T. második
kiállításán, 1925. márciusában 52. tételként
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163 Peterdi Gábor (budapest 1915-2001 ROWAYTON)

162 Czene Béla (1911-1999)

n

n

Lilla az erkélyen, 1978
Lilla on the Balcony, 1978
100x50 cm
Tempera, farost | Temper on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla 1978
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 090 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 4 776 EUR
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PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Szölke László gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Wehner Tibor: A Szölke-gyűjtemény: Festmény, grafika, szobor,
érem. Ferenczy Múzeumi Centrum, MűvészetMalom, Szentendre,
2019, 100. o.

Sárga ruhás nő francia tengerparton
(Torday Judit szavalóművésznő), 1930
Woman in Yellow Dress onthe French Beach
(Judit Torday Poetry Reciter), 1930
60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Peterdi G. 1930

Torday Judit budapesti szavalóművésznő, előadóművészete mélységes komolyságával, átszellemültségével fogja meg a hallgatót. Nemcsak szépen, hanem
érdekesen is tolmácsolja a verseket. A művésznő Ady Endre, Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, József Attila verseit mély érzéssel interpretálta előadóestjein.
Tehetsége mellett, szépségével, eleganciájával és divatos színpadi megjelenésével
is magára vonta a tekinteteket. Eperjesi fellépésén a nagyszámú közönség
valósággal extázisban volt és tomboló lelkesedéssel ünnepelték az
előadóművészet új magyar csillagát Torday Juditot – olvashatjuk a korabeli Kassai
Napló hasábjain.
Irodalom: Pesti Hírlap 1975 III/1.

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 970 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 11 940 EUR
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164 Szőnyi István (újpest 1894-1960 zebegény)
n

Zebegény, 1926 körül
Zebegény, c. 1926
50x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szőnyi I.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 44 776 - 74 627 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928, Magyar
Nemzeti Galéria, 2001 (126. tétel)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928. Szerk.: Zwickl
András, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2001, 172. oldal
- Modern Magyar Festészet 1919-1964. [szerk. Kieselbach Tamás],
Budapest, 2004. 378. 664. kép
IRODALOM | bibliography
- Fenyő Iván: Szőnyi István. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása,
Budapest, 1934
– Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900–1925. Amicus, 1926.
– Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928. Szerk.: Zwickl
András, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2001
– Köpöczi Rózsa: Szőnyi István. Kossuth Kiadó–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2009
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Szőnyi István: Zebegényi dombok (Napfényes táj) 1923,
Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény

Az ország legszebb tája
Szőnyi a most vizsgált festmény születésekor még alig múlt harminc
esztendős, de élete és pályája már számtalan fejezeten túl volt: harcolt az
első világháborúban, családot alapított, elvégezte a Képzőművészeti
Főiskolát, megjárta Nagybányát, felfedezte magának a rézkarcolást és
fiatal társaival új monumentális, klasszicizáló ízt hozott a modern
művészetbe. De mindenekelőtt megtalálta azt a táji környezetet, amely
innentől egy életen át elkísérte: Zebegényt. A mai Magyarország egyik
legkülönösebb látványa a Dunakanyar fenségesen elterülő íve. Kezdetben
Szőnyi magányosan dolgozott Zebegényben, majd az 1920-as évek
végétől egyre több művészbarát látogatott el hozzá nyaranként
családostul, majd házakat béreltek és vásároltak a környéken. Lassanként
kialakult körülötte a Zebegényi művésztelep.
Zebegényi otthon
Szőnyit egy szerencsés véletlen vezette el erre a magasztosan gyönyörű
tájra. 1924-ben elvette feleségül Bartóky Melindát, aki ismert fiatal írónak
számított már ekkoriban, és aki földbirtokos férjét hagyta ott festő
szerelméért. Közös életüket a Bartóky család zebegényi nyaralójában
kezdték el, abban a kis parasztházban, amelyet Kós Károly tanácsára
alakítottak át. Minden megvolt itt, amire a természet titkait fürkészni
szándékozó fiatal festőnek szüksége lehetett: Zebegényben végre
megtalálta saját Árkádiáját, és a magyar festészet új Nagybányáját.

Szőnyi István: Hajnali táj, 1923, magántulajdon

Nem tudott betelni a Dunakanyar látványával, a kivételesen széles
„műterem” nagyszerűségével. A most vizsgált képhez szokatlan
szemszöget keresett, felkapaszkodott a városka feletti hegy tetejére, hogy
egyszerre lássa a Kós Károly-féle templomot, a házacskákat, a kígyózó
főutat, valamint a folyó csillogó szalagját és a túlparti hegycsúcsokat.
Az érett mester bölcsessége
Kállai Ernő emelte ki az Új magyar piktúra című, lényeglátó, 1926-os kötetében Szőnyi egyik 1919-es akvarell tájképe kapcsán, hogy az őszi széltől
ostorozott, száguldó dinamikájú tér felett egy karcsú fa szökken a
magasba. Kállai érzékletes elemzése szerint a környezete felett diadalmaskodó egyedüli forma az egész magyar expresszionizmus fő motívuma, sőt,
ebben „ölt testet a magyar temperamentum legényeskedő, uras jókedve,
csakúgy, mint borongó magányosság-romantikája.” A most vizsgált
festmény bő egy évtizeddel készült a Kállai által elemzett akvarell után.
A tájképi arányok átstrukturálása összhangban áll a Szőnyi életében
bekövetkező változásokkal. A széltépte magányos fából bölcs öreg
olajfaként szemlélődő motívum lett a jobboldali domb tetején. Annak az
érett mesternek a szimbóluma, aki meglelte a boldogságot a Dunakanyar
festői íve felett, belefeledkezve a természet misztikus élményébe.
A legszínesebb korszak
A most vizsgált festmény különleges festői karakterét a sienai vörös izzása
adja meg, amelyet a klasszikus festőtechnikákat behatóan tanulmányozó
Szőnyi tudatosan választott a képhez. A piros alapozás átüt a dombok
ívein, a zöld lombok között és a házak körvonalainál, egészen különleges
őszi kolorittal itatva át a zebegényi tájat. Ennek a színköltészetnek a
különös erejére már Szőnyi első monográfusa, Fenyő Iván is felfigyelt
1934-ben, aki így írt a korai tájképeinek festőiségéről: „A festői megjelenítés – elsősorban a fény intenzív ábrázolásának fejlődése folyamán – mindig tágabb teret nyújt a fényekben kifejezett atmoszférikus ábrázolásnak.
(…) Nincsenek most már, mint régebbi képein, egész felületek, melyeket
egyszerűen a színekkel lehetne megjelölni, megszűntek a lokális színek.
Mégis sokkal nagyobb jelentőségük lesz a színeknek, mint azelőtt, mert ez
Szőnyi művészetének hasonlíthatatlanul színesebb korszaka.”

Szőnyi István: Viadukt, 1924, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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165 Lotz Károly (1833-1904)
n

Fekvő női akt (Fiatalság)
Lying Female Nude (Youth)
13x29 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K.
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 448 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 19 403 EUR

Lotz Károly: Önarckép, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest
„Kornélia, bizony, az idők folyamán nagy leánnyá serdült. Nemes szépsége
kivirult. Ragyogó műveltségével, élénk szellemével, karcsú alakjával, érdekes
vágású szemeivel, hamiskásan fölfelé hajló szájszögleteivel mindenkit elbájolt.
[...] Lotz Károly öregségére féltékeny lett, hogy egy szerencsés férfi elrabolja tőle
a leányát, de Kornélia hűen kitartott mellette. A mester életében nem ment
férjhez, fiatalságának legszebb éveit feláldozta, hogy támogatója, csodálója
legyen a nagy géniusznak [...] Lotz meg is hálálta ezt az önfeláldozást,
művészetének utolsó húsz éve át volt itatva Kornélia különös szépségétől.
/Ybl Ervin: Lotz Károly élete és művészete, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,
Budapest, 1938, 26 o./

Lotz Károly: Álom (Alvó Bacchansnő), magántulajdon
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166 RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861-1927)
n

Párizsi nő, 1891
Parisian Woman, 1891
42x34 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rippl-Rónai 891
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 358 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 17 910 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor osztrák magángyűjteményben
A fiatal Rippl-Rónai József

Rippl-Rónai József: Mlle Dutile képmása, 1892 előtt,
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
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167 Scheiber Hugó (1873-1950)

168 Csáky József (Szeged 1888 - 1971 Párizs)

Nő és férfi fák előtt
Woman and Man in front of Trees

Art deco lány világoskék kalapban, 1920-25 között
Art deco Girl in Light Blue Hat, between 1920-25

39x31cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

20x13,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Csáky

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 5 970 - 10 448 EUR

n

n

Csáky Lajos: Nő profilból,
1920-as évek, magántulajdon
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márffy ödön
1908
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169 márffy ödön (1878-1959)
n

Fekvő női akt (Modell Kernstok Károly nyergesújfalui kertjében), 1908
Lying Nude Woman (Model in the Nyergesújfalu Garden of Károly
Kernstok’s), 1908
40,5x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Márffy
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 15 000 000 - 25 000 000 Ft
Estimated price: 44 776 - 74 627 EUR
Oeuvre-katalógus szám: 3.2.3.7 (2016-ban felvéve)
IRODALOM | bibliography
- (z. a.): Márffy–Gulácsy-kiállítás. In.: Magyarország, 1907.
március 27.
– Pátzay Pál: Márffy Ödön művészete. Paul Gordon, Berlin,
é. n. [1928]
– Zolnay László: Márffy. Corvina, Budapest, 1966
– Passuth Krisztina: Márffy Ödön. Corvina, Budapest, 1978
– Rockenbauer Zoltán: Márffy. Életműkatalógus. Makláry
Artworks, Budapest–Párizs, 2006
– Magyar vadak Párizstól Nagybányáig 1906–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina–Szűcs György, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2006
– A Nyolcak. Szerk.: Markója Csilla–Bardoly István, Pécsi
Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtára,
Pécs, 2010
– Rockenbauer Zoltán: Márffy Ödön. Kossuth–Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2015
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Új fejezet
Az elmúlt másfél évtized intenzív kutatói érdeklődése egy egész új fejezettel gazdagította a
hazai művészettörténetet: a magyar vadakéval. Bár a ma feltárt, forradalmian újszerű
művek többsége szerepelt annak idején a pesti vagy párizsi modern kiállításokon, a két
világháború közötti, óvatosabb szellemiségű korszak szinte láthatatlanná tette őket. Már a
kortárs újságírók is fanyalgó jelzőket akasztottak rájuk, hívták őket vadaknak (fauve) vagy
éppen apacsoknak, saját nagybányai kollégáik – jobb híján – neoimpresszionistának
csúfolták őket, megbotránkoztak rajtuk, furcsán méregették párizsias képeiket, majd a nagy
világégés pusztító tüzében teljesen elfeledkeztek róluk. A most vizsgált alkotás Márffy
Ödön életművének legspontánabb, teljesen a matisse-i fauvizmus szellemében készült
remeke, amelynek stílusmerészsége Czóbel Béla és Berény Róbert korai, fauve képeivel
párosítható, de okkal illeszthetünk mellé külföldi példákat is. A korábban dokumentálatlan
kép felbukkanása tovább gazdagítja a magyar vadakról kialakított összképünket.

A hivatalnoki pályát elhagyó Márffyt sokáig a Nyolcak festőjeként tartották számon, aki
később a KUT elnökeként a modern ízlésű polgári szalonok kedvelt, dekoratív képeket alkotó
mestere lett. A Nyolcak előtti festészetére csak a Magyar Nemzeti Galéria 2006-os Magyar
vadak című kiállításán figyelt fel a közvélemény. Majdnem pontosan száz évvel azután,
hogy 1907-ben az Urania szalonjában – a szintén fiatal Gulácsy Lajos társaságában – először mutatta be a párizsi tanulóévek (1902–1906) gazdag termését. A komoly kritikai
érdeklődést kiváltó tárlat sajtóvisszhangjai közül idézzük a Magyarország újságírójának
szavait: „A legkiáltóbb ellentéte az archaizáló Gulácsynak, a hypermodern Márffy Ödön.
Márffy a színek embere. Hitvallása, hogy színek teszik a képet s a festőművésznek első
kötelessége ismerni a maga művészetének anyagát, a színt, a fényt, a színeknek s az áradó
fénynek egymásra való hatását. Ő is hangulatokat fest, de ezek a hangulatok a színek
egymásra hatásából, a színértékek egymással való kombinálásából támadnak. Keresi a kép
színbeli karakterét s a részletezést félre dobva, az egységes előadás, az egyszerre meglátás
nehéz problémáit fejtegeti. Talán legnépszerűbben úgy mutathatnám be a nagyközönségnek, hogy ő az első Rippl-Rónay tanítvány, noha egészen bizonyos, hogy nem a kiváló
magyar mestertől tanult, hanem kinn Párisban szívta magába a modem színlátás és a
modern festői előadás igéit.”
Vadak Nyergesen

Márffy Ödön: Fiú és leány zöld padon, 1908, magántulajdon
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A kutatás jelenlegi állása szerint kijelenthető, hogy Márffy már az École des Beaux Arts-ban
folytatott tanulmányai során felfigyelt az éppen szárnyait bontogató francia fauvizmusra,
és Henri Matisse-szal személyesen is megismerkedett, de par excellence fauve képeket már
csak azután festett, hogy hazatért Magyarországra és ellátogatott Nyergesújfalura
1908-ban. Kernstok Károly nyergesi birtokán gyűltek össze a modern – „neós” vagy
„fauve-os” – művészek, mindenekelőtt a párizsi avantgárd szellemiséget Nagybányára
hazahozó Czóbel Béla és a „neoimpresszionizmusra” fogékony fiatal barátai (Czigány Dezső,
Orbán Dezső, Pór Bertalan, Perlrott Csaba Vilmos stb.) Márffy írta – Dévényi István által
1969-ben publikált, Nyolcak törekvéséről szóló levelében –, hogy a Kernstoknál összegyűlő
vidám társaság a Nyolcak esztétikai krédóját, a „festői lényeg” kiemelését vallotta a divatos
nagybányás impressziókkal szemben: „A Nyergesen megfordult festők között volt egy
bizonyos szellemi kapcsolat. Ez a művészcsoport hátat fordított a magyar festészetben az
idő tájt dívó hangulatfestészetnek, és áhítozott egy olyan piktúra után, amely az örök
művészi törvényeknek van alárendelve. E művészek szigorú elvek szerint igyekeztek
felépíteni képeiket – a kompozíció, a konstrukció, a formák, a rajz, a lényeg kihangsúlyozásával. Elsősorban a francia festők: Cézanne, Van Gogh, Matisse, Braque, Picasso, Rouault –
az új festészet kezdeményezői – voltak ránk nagy hatással. Jól értendő: egyikünk sem
követte őket, ellenben felfigyeltünk e francia festők géniuszára, amely utat mutatott
nekünk.”
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A most vizsgált festményről írt szakvéleményében Rockenbauer Zoltán a kép születését
1908-ra teszi, amikor Nyergesen elkészültek Márffy legmodernebb alkotásai: „Márffynak a
Nyolcakhoz vezető, leginkább felszabadult, fauve-os korszaka is itt teljesedett ki: 1908-ban
festette a »magyar Vadak« emblematikus művének számító Nyergesi leányt (2.8.3.2), illetve
a Fiú és lány zöld padon (4.2.2) című vásznat, és ugyancsak ekkorra datálható a Színes női
akt (3.2.2.1) is. Nyergesújfalu Márffy festészetében az aktokkal hozott igazi áttörést, mivel
Kernstok Károly révén könnyen jutott fiatal modellekhez. Korábban a műfajt csak az iskolai
stúdiumok keretében volt módja gyakorolni, most azonban szinte tobzódott a lehetőségekben. Az 1909-es esztendőre tehetőek az olyan Matisse-os remekek, mint a Pamlagon fekvő
női akt (3.2.3.1), a Fürdő nők (3.3.1) és a lappangó Ádám és Éva (3.3.5), majd 1910-ben a
már két konstruktívabb megfogalmazású, nyolcakos főmű: a Kaposvári akt (3.2.1.2) és az
elveszett Hármas akt (3.3.2).”
A legradikálisabb vad kép

Márffy Ödön: Színes női akt, 1909, magántulajdon
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A most előkerült, fauve-os energiáktól fűtött fekvő női akt ebben a turbulens szellemi
környezetben készült. Erről tanúskodnak nyers, ösztönös, spontán esztétikai megoldásai: a
meztelen női akt egy kékszínű, vékony lábú, jelzésszerűen érzékeltetett kerti alkalmatosságon fekszik. A napfénytől világos, rikító zöld gyepen eksztatikusan sávozott sötétzöld,
növényi árnyékfolt veszi körbe. A meztelen női testet szabadon torzított, elnagyolt lila
kontúr keretezi, hagyva, hogy jobb lábát – fotószerűen – levágja a kép széle, bal lábfeje
pedig elementáris erőkkel olvadjon bele a színfoltokba. De nem is a vázlatszerű, expresszív
formatorzítás a legszembetűnőbb a vásznon, hanem az a páratlan, a legvadabb párizsi
fauve-okat idéző merészség, ahogy Márffy a női testet az egymás mellé felvitt rózsaszín,
világoskék, narancssárga, piros és világoszöld színfoltokkal jellemezte. Ezek alapján jelölte ki
Rockenbauer a 3.3.3.7-es oeuvre-számmal ellátott kép helyét az életműben: „Márffy
életművében a Fekvő akt szabadban a legradikálisabb modern művek közé tartozik, igazi

»vad« alkotás, amely nélkülözi a szecesszióból örökölt, dekoratív hajlékonyság reminiszcenciáit, amely jegyek még nyomokban felfedezhetőek a Színes női
akt megfestési módjában.” A most vizsgált kép legközelebbi párdarabja, a Kaposváron őrzött Színes női akt (3.2.2.1) az elmúlt időszak összes jelentős hazai
és nemzetközi fauve- és Nyolcak-kiállításán szerepelt, a bécsi Kunstforumtól a párizsi Musée d'Orsay magyar tárlatáig. A most vizsgált, spontaneitásában
még frissebb festmény – ha előbb került a kutatók szeme elé – szintén kulcsműve lehetett volna ezeknek a fontos bemutatóknak.
Fauve gyöngyszem 1908-ból
Az ilyen radikális esztétikai minőséget képviselő, ennyire nyers, expresszív, vázlatos fauve művek nagyon hiányoznak a magyar vadak – a párizsi előképekhez képest sok esetben túlságosan konzervatív, „jólfésült” – képanyagából. A hasonlóan spontán képeket minden bizonnyal vagy maguk a művészek
festették át később, vagy elkallódtak a hozzá nem értő tulajdonosok kezei között. A most vizsgált fauve gyöngyszemnek nagy szerencséje volt: a minden
modern műterembe bejáratos Rippl-Rónai Ödön gyűjteményébe került már nagyon hamar, így őrződhetett meg – elsőrendű állapotban – a mai műértők
számára.
A stílusbeli párhuzamok alapján a mű feltételezhető készülési ideje 1908 nyara. Ezt támasztják alá az aláírás jellegzetességei is. Rockenbauer meghatározása szerint: „Márffy jól felismerhető aláírás-típust alakított ki a párizsi évek folyamán, amit egészen 1907-ig használt: csak a vezetéknevét írta fel,
folyóírással, dőlt kisbetűvel. 1907–1908 tájékán kezdte továbbfejleszteni ezt a típust, és a nyolcakos időszakban új karakterű, »zaklatottabb« szignót
vezetett be immár a teljes név kiírásával. Az 1908–1909-es fauve-os időszak jelenti azt az átmenetet, amikor láthatóan szabadulni igyekszik a korábbi
aláírásától, de még nem talált rá az újra. A Színes női aktnál használt szignó kimódolt egyenletessége mindez idáig majdhogynem önálló típusnak tűnt,
noha felismerhető benne az addigi, némileg iskolás jelleg. A Fekvő akt szabadban aláírása, ha úgy tetszik, a hiányzó láncszem a »párizsi” verzió és a Színes
női akt szignója között.”
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170 Madarász Viktor (Csetnek 1830–1917 Budapes)

171 Markó András (Bécs 1824-1895 Marti, Viareggio)

Látomás, Die Beschwörung / Heine Ballada
Vision, Die Beschwörung / Heine Ballada

Olasz táj pásztorral, 1868
Italian Landscape with Shepherd, 1868

68,5x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MV monogram, Madarász Viktor 1902
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 2103/1985

46x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: And Markó 1868

n

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 970 EUR	
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 761 - 11 343 EUR

n

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 3 881 EUR	
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 373 - 7 761 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
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172 Páll Lajos (Korond 1938–2012 Székelyudvarhely)

173 Nagy Oszkár (1883-1965)

Útrakelés (Erdély hazám)
Getting off the Road (Transylvania is my Country)

Kilátás a festő nagybányai műterméből
View from the Painter's Studio in Nagybánya

105x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Páll

50,5x64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Nagy Oszkár

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 492 - 2 388 EUR		

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 1 000 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 985 - 4 776 EUR

n
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174 Ducsay Béla (1893-1967)
n

Szent Sebestyén, 1929
St. Sebastian, 1929
100x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ducsay Béla 1929
Hátoldalon | Reverse: az eredeti keret hátoldalán kiállítási raglapok
(Nemzeti Szalon, Műcsarnok)
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 11 940 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 17 910 - 26 866 EUR		
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 1931, LXX. csoportkiállítás, Nemzeti Szalon (Szent
Sebestyén, 6. tétel)
– 1942, Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné Őfőméltósága
legmagasabb védnöksége alatt álló „A magyar
művészetért”, Műcsarnok
REPRODUKÁLVA | reproduced
- A modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás, Kieselbach Galéria, Budapest, 175. kép
– A LXX. csoportkiállítás katalógusa. Ducsay Béla, Dr. Say
Géza, Csabai Wagner József, Török Éva, Endrő Margit
művei. Nemzeti Szalon, 1931.
IRODALOM | bibliography
- A LXX. csoportkiállítás katalógusa. Ducsay Béla, Dr. Say
Géza, Csabai Wagner József, Török Éva, Endrő Margit
művei. Nemzeti Szalon, 1931
– Jajczay János: Képzőművészeti Szemle. Magyar Kultúra.
Társadalmi és tudományos szemle, 1931, 375–378
– (Kézdi.): Három művész, – két művésznő. Pesti Hírlap,
1931. március 8.
– D. A.: Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. Magyarság,
1931. március 8.
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Nemzeti gyász

Groteszk fájdalom

Szerencsés piktor

A 20-as években több európai országban megforduló,
majd a zebegényi művésztelepen „otthonra” találó Ducsay
Béla a két világháború közötti festészet egy még ma is
alulértékelt tehetsége. A most vizsgált, különleges képén a
zöldesen-sárgán foszforeszkáló sziklás talajon egy
kicsavarodott férfiakt fekszik fához kötözve. A testéből
kiállító nyílvesszők egyértelművé teszik, hogy a római
katonák nyílvesszőit túlélő Szent Sebestyén ábrázolásáról
van szó, csak modern feldolgozásban. A vajdasági
Versecen született festő elemementális erővel fejezte ki
különös koloritú festményén az egyénen túlmutató
szenvedést. El Greco jelenítette meg ilyenfajta expresszív
torzításban az emberi testet, vagy – Ducsay kortársai közül
– a német expresszionisták. A kifacsarodó férfiakton
keresztül ábrázolt egyéni szenvedés sokakat megihletett a
korszak magyar festészetéből, Bernáth Auréltól (Szent
Sebestyén, 1919) Paizs-Goebel Jenőig (Szent Sebestyén
– Önarckép, 1927). Ducsay vásznán az egyetemes passió
ölt testet, amit – a készülés és bemutatás idejét
figyelembe véve – tekinthetünk a háborús trauma, a
trianoni gyász nemzeti szimbólumának is, hiszen Szent
Sebestyén is csodálatos módon gyógyult fel a nyilak
ütötte sebből, ahogy az ország is magára talált a tragédia
után.

A festmény szerepelt a Nemzeti Szalon LXX. csoportkiállításán 1931-ben, ahol Ducsay komoly anyaggal – köztük
több modern stílusban megfogalmazott egyházi képpel –
vett részt. Kézdi Kovács Lázló meg is említette kritikájában:
„Gazdag és érdekes kollekcióval szerepel Ducsay Béla is, aki
ugyancsak 15 éve kiállító művész. Ezúttal nagyobb
kompozíciókat látunk tőle és egy sorozatot akvarelljeiből.
Ducsay igen finom érzésű művész, női aktjait nagy
gyöngédséggel festi, de néhol még szertelen, különösen a
mozdulatokban, melyeket tullendületesen tolmácsol. (…)
»Szent Sebestyén«-jében a fájdalmat groteszkségig
fejlesztette.” A festmény eredeti keretén megmaradt
raglapok tanulsága szerint a kép több kiállításon is
megfordult a két világháború közötti korszakban, a
Nemzeti Szalon mellett a Műcsarnok 1942-es, Horthy
Miklósné védnöksége alatt álló A magyar művészetért
című, grandiózus tárlatán is.

A Képzőművészeti Főiskolát az első világháború alatt
befejező Ducsayt magával ragadta az 1920-as évek
monumentális festői nyelvezete. Hatott rá a Szőnyi-kör
robusztus neoklasszicizmusa, a KUT kiállítások posztkubizmusa és a németes posztexpresszionizmus. A Nemzeti
Szalonban kiállított nagy gyűjteményes anyaga kapcsán a
Magyarság napilap kritikusa méltatta művészetét
1931-ben: „Ducsay Béla, ha megjelent valamelyik tárlaton,
mindig meglepetést hozott a látogatóknak. Ritka
szerencsés piktor, aki nagyszerűen tudja összeegyeztetni a
költői képzeletet és a hideg, önanalizáló kritikus tekintetét.
Nyugtalanító, színes, majdnem dekoratív formákat választ
magának és most, hogy ezen a kiállításon végigvonultatja
munkásságának minden etapját, a kezdettől egészen
mostanáig, határozottan nagy tehetséget látunk
Ducsayban. Mindegy, hogy milyen eljárással fest, akár
olajjal dolgozik, akár pedig a különleges száraz vízfestékkel, de mindig a színekkel zsonglőrködik, valami egészen
egyéni technikával, ami feltétlenül megragadja a
közömbös szemlélőt is.”

Berény Róbert: Golgotha, 1912, magántulajdon
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Batthyány Gyula: Keleti szépség (Háremhölgy),
1930-as évek, magántulajdon
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175 Basch Andor (1885-1944)

176 Vass Elemér (Budapest 1887–1957 Tihany)

Műtermi csendélet, 1936
Studio Still Life, 1936

Lány virágcsokorral, 1936
Girl with Flower Bouquet, 1936

60x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Basch 36

64,5x54 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E 936

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 642 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 239 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 5 970 EUR		

n

n

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Benkő Zsuzsanna: Szépség és hangulat. Vass Elemér
festészete. Kieselbach Galéria, 2018, Budapest. 166 o.
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177 Mednyánszky László (Beckó 1852-1919 Bécs)
n

Jégszállító szekér
Ice Carrier Carriage
70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Jelezve balra lent | Signed lower left: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 22 388 EUR	
Becsérték: 8 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 23 881 - 35 821 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Kovács Dezső hagyatékában

Mednyánszky László: Befagyott tóparton (Jégszállító szekér), 1920-as évek,
magántulajdon
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Iványi Grünwald Béla: Holdfelkelte, 1897, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Az éjszaka mélyén csak pár lámpás világlik a parton. A szekerek ráhajtottak a vastag
jégpáncéllá fagyott folyóra. A bivalyerős igavonó lovak megadó némaságban,
mozdulatlanul állnak, az egyik fehér szőrén megcsillan a holdfény, a másik zabláját
egy parasztember igazgatja. A vastag gerendákkal megerősített szekér tetején
halomba rakva hevernek a jégtáblák. A jégvágó ember széles pengéjű fűrészével
serénykedik a hátsó kerék mellett. A vándoréletet önszántából választó Mednyánszky báró ez esetben is egy olyan pillanatot örökített meg a régi Magyarországról,
amelyet más festők bajosan választhattak volna. A kényes századfordulós piktorok
jobban szerették a napsütötte nagybányai domboldalakat, mint a metszően hideg
téli éjszakákat, amikor – még az ipari jéggyártás előtt – a jégszállítók dolgoztak,
hogy a városi hűtőszekrényekbe és a vidéki jégvermekben kerüljön utánpótlás. Az
éjszakai festmény fekete függönye a csak Mednyánszkyra jellemző módon áttűnik,
felszakad helyenként, hol megcsillantva a hideg holdfényt, hol pedig felizzítva az

Mednyánszky László: Menekülők, 1920 as évek, magántulajdon

olajlámpások lángjait. Ezen a képen is tetten érhető – az éjszaka leple alatt – az az ív
a „ködembertől” a „tűzemberig”, amivel Lyka Károly a festő stílusának változásait
magyarázta: „Midőn Mednyánszky a köd atmoszferikus jelenségeit adta így elő a
maga festői sajátságaiban, ködembernek nevezték el, aki csak a párafátylon át képes
a világot nézni. Volt idő, amikor sokat tartózkodott a Tátrában s lenn a Karszton és
Montenegróban, az óriási sziklaszerkezetek közt: néhány képén meglátjuk, minő
gazdag kincsét fedezte fel ott a színes reflexeknek. Ekkor azt mondták, hogy
Mednyánszky opáltónusokban látja a világot. Végre a felvidéki ősz intenzív színei, e
színek tüze ragadta meg: ekkor azt mondták, hogy színorgiának látja a természetet.
A ködemberből így vedlett át tűzemberré, anélkül hogy tudta volna. Pedig ama
ködös, párás képek és a világos, tüzes képek egyazon természetszemléletnek hű
tolmácsai.” (Lyka Károly: Mednyánszky stílusa. Művészet, 1903/6.)

Mednyánszky László: Eső utáni hangulat, magántulajdon
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178 Telepy Károly (1828-1906)

179 Mészöly Géza (1844-1887)

Forrás az erdőben
Forest Detail with Fountain

Kisveréb, 1873
The Little Sparrow, 1873

9x13 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Telepy
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria
bírálati száma: 1636/973, címketöredék

12,5x18,7 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mészöly 873

n

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 358 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 597 - 1 194 EUR
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n

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 433 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 089 - 3 582 EUR
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180 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Fiatal nő a szobrászműteremben, 1904 körül
Young Woman in the Sculptor Atalier, c. 1904
72x95 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 2/93/972,
a BÁV 30. aukciójának kiállítási címkéje
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 567 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 4 200 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 12 537 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Szerepelt a BÁV 30. aukcióján, 131. tételként.
Címe: Ligeti Miklós műtermében modelljével

Iványi Grünwald Béla: Műteremben, 1904, magántulajdon
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181 Bánk Ernő (1883-1962)

182 Vén Emil (1902-1984)

Napsütéses Adria, 1912
Sunny Adriatic, 1912

Dél-Francia táj (Marseille-i halászkikötő viadukttal)
South-French Landscape (Marseille fishing port with Viaduct)

65x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bánk Ernő 912

70x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vén

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 687 - 4 179 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 642 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

356

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

357

183 Domanovszky Endre (1907-1974)
n

Bella szépítkezik, 1929
Bella Preparing, 1929
80x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: D E 1929
Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 26 866 EUR	
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 35 821 - 53 731 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Frissítés. Ráday Galéria, Budapest, 2004.
- Domanovszky Endre (1907–1974). Körmendi Galéria,
Budapest, 2007. október 24–november
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Ferencváros, 2004/11. 19.
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Kontuly Béla: Önarckép, 1932, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

„A Glatz-osztályban Doma volt a zseni” – írta Borsos
Miklós Visszanéztem félutamból című memoár-kötetében,
majd azt is hozzátette, hogy nem a gyakoribb, önjelölt
fajtát, hanem a jóval ritkább altípust képviselte: a vele
együtt tanuló művésztársak emelték maguk fölé, mint a
fiatal nemzedék legígéretesebb tehetségét. Indulása ennek
megfelelően fényes sikerekkel övezve indult: 1929-ben,
még főiskolásként kiállított a legújabb generációnak tere
adó Tavaszi Szalon című tárlaton, majd az év szeptemberében nem kevesebb, mint tíz alkotását mutathatta be a
budapesti közönségnek az Ernst Múzeum csoportos
tárlatán. A kiállítás katalógusában Lázár Béla a korai
reneszánsz mesterek hatását is megemlítve rövid, de találó
jellemzést adott a fiatal mester stílusáról: „Kompozíciói a
formák világosságát és magától értetődő nemességét
egyesítik a kevés színnel sokat mondó felfogással. Nem
színnel ad dekorativitást, hanem formával. De ezek a
formák a képei architektonikus felépítését meglepő
biztonsággal éreztetik. (...) Mintha csöndes magányba
elmerült világban élnének alakjai, a nemes egyszerűség
fátyla borítja képeit.”
Bár Domanovszky csupán egy évtizeddel később nyerte el
a sokak számára stílusformáló impulzust jelentő római

Medveczky Jenő: Fiatal hölgy fekete
kesztyűben, 1932, magántulajdon
ösztöndíjat, mégis jól láthatóan már ekkor megérintette a
reneszánsz festészet hagyománya. „Pesten akkoriban a
neoklasszicizmus kezdett terjedni” – olvashatjuk Borsos
Miklós idézett könyvében, – „az olasz novecentista Felice
Casorati modorában szép okkerral és barnákkal festett,
igen nagyméretű kompozíciók; Domanovszky – így
becéztük: Doma – festett ilyeneket.”
A most bemutatott alkotás is ezt az orientációt illusztrálja:
a tiszta szerkezetet teremtő kompozíció és a plasztikus
formaadás, a szinte szobrászi tömörségű megjelenítés és a
redukált színvilág egyaránt a klasszikus hagyomány
követéséről tanúskodik. Domanovszky ugyanakkor a
festmény tárgyát el is emeli a hétköznapi valóság
szférájától. A szoborszerű beállítás, a meleg barnákra
hangolt egyöntetű kolorit, a hangsúlyos stilizálás, a
kompozíció végletekig kiegyensúlyozott stabilitása
egyaránt az ábrázolás időtlenségét sugározza, miközben
az is nyilvánvalóvá válik a nézőben, hogy a látszólag
banális téma ellenére a motívumok önmagukon túl
szellemi jelentéstartalmak hordozói is. A kép jobb felső
sarkában látható akt-rajz a szigorú, zárt ruhába bújtatott
főszereplő rejtett, érzéki karakterét villantja meg, míg az
asztalon megjelenő csendéleti részlet az ősi szimbólumok

nyelvén hívja távoli asszociációs utazásra a képbe
feledkező nézőt. A mákgubó gazdag és szerteágazó
jelentéstartalma miatt a pontos dekódolás kizárólag a
beavatottak, vagyis a festő és szerelme, Bella számára
adatott meg, de az évezredes növényszimbolika felsorol
néhány számunkra is használható szempontot. A száraz
gubó – a benne rejtőző rengeteg apró mákszem miatt – a
termékenység, a gazdagság, a végtelenség jelképe, de a
népi hitvilágban rontáselhárító, mágikus erejű szerként is
használták. Bódító tulajdonsága miatt a világ számos
helyén az érzéki kalandok serkentőjeként vagy forrásaként
tekintettek rá, miközben – ismerve a „mákvirág”-szó
játékos jelentését – azt sem zárhatjuk ki, hogy egy
kedveskedő becézés, egy évődő utalás képi megfelelőjeként került a vászonra.
Domanovszky Endre alkotása a húszas évek végén
elterjedő új tárgyiasság egyik legszebb magyar példája.
Múzeumi rangú alkotás, amellyel festője a stílus
legjelentősebb hazai képviselői, Medveczky Jenő, Molnár C.
Pál és Kontuly Béla mellé emelkedik.
Molnos Péter

Medveczky Jenő: A. D. Zongoraművésznő arcképe, 1927 (lappang)
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184

n

Basilides Barna (Tornalja 1903–1967 Budapest)

Hölgy gyöngysorral, 1946
Lady with Pearl Necklet, 1946
151x108 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Basilides 946
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 388 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 478 - 8 955 EUR

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Gömör Béla: Mesélő műtárgyak. Gmr Reklámügynökség
Bt., 2016, 123-124.
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185 Boromisza Tibor (1880-1960)

186 Udvary Pál (1900-1987)

Kis Hortobágy
Little Hortobagy

Lányok népviseletben
Girls in Traditional Costume

70x49,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra fent ékírással | Signed upper right cunerform writing
Hátoldalon | Reverse: a művész sajátkezű szignója és felirata

85,5x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Udvary Pál

n

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 836 EUR	
Becsérték: 320 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 955 - 1 313 EUR		
364
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n

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 134 EUR	
Becsérték: 440 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 313 - 1 791 EUR			
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187 Anna Margit (1913-1991)
n

Önarckép tükörben (Toilette asztal gyöngysorral), 1935
Self Portrait in Mirror (Toilette Table with Pearl Necklet), 1935
70x43,5 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Anna Margit 935
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 970 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 358 - 11 940 EUR			
Anna Margit: Fésűs önarckép, 1940 körül,
magántulajdon
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Gerhard Weißenbach, majd Szölke László
gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Anna Margit életműkiállítás és könyvbemutató,
KunstBetrieb Dachau, 1989

Derkovits Gyula: Tükör, 1930, magántulajdon
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188 Hincz Gyula (1904-1986)
n

Absztrakt kompozíció (Prizma), 1929
Abstract Composition (Prisma), 1929
90x102 cm
Tempera, papír, vászon | Tempera, paper on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hincz Gy. 929
Restaurálva | Restored
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft / 7 463 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 17 910 EUR

Hincz Gyula: Kompozíció, 1929, magántulajdon
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189 Czimra Gyula (1901-1966)
n

Csendélet ablakban (Narancsok), 1932 körül
Still Life in the Window (Oranges), c. 1932
83x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czimra
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 567 EUR	
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 358 -11 940 EUR			
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190 Derkovits Gyula (1894-1934)
n

Piacon
In the Market Place
23x33 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Derkovits Gyula hagyatékából. Igazolom: Derkovits
Gyuláné; a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 2490/980
Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 597 EUR	
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 896 - 1 493 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében

191 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Lazarine kalapban, 1919
Lazarine in Hat, 1919
49,5x40,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai 1919
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati
száma: 227/967, a BÁV 19. (174.) aukciójának kiállításán
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 448 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 20 896 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- a BÁV 19. (174.) aukciójának kiállításán
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Rippl-Rónai József: Párizsi hölgy (Lazarine),
1896, magántulajdon
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192 Ámos Imre (1907-1944)

193 Anna Margit (1913-1991)

Csendélet régi órával és sófárt fújó angyallal
Still Life with Old Clock and with Angel Blowing Shofar

Piroskendős merengő önarckép
Contemplating Self-Portrait with Red Scarf

51x41,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ámos
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 6853/975

61x66 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 582 EUR	
Becsérték: 1 600 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 776 - 6 567 EUR
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Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 358 EUR	
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 10 149 - 14 328 EUR		
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194 Kondor Béla (1931-1972)
n

Szerb pap, 1964
Serbian Priest, 1964
62x41 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 53 731 EUR	
Becsérték: 25 000 000 - 40 000 000 Ft
Estimated price: 74 627 - 119 403 EUR
Oeuvre katalógus szám: 64/6
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- vásárolva a művésztől Kondor Béla 1965-ös Ernst Múzeumbeli
kiállításán
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kondor Béla kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest, 1965 (54. tétel)
– Kondor Béla, Kogart, Budapest, 2006
– Neve korszakot jelöl – Kondor Béla, Várkert Bazár Testőrpalota,
2017 (132. tétel)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Kondor Béla. Szerk.: Fertőszögi Péter–Kondor Mária, Kogart,
Budapest, 2006, 97. oldal
– Neve korszakot jelöl. Tanulmányok Kondor Béla művészetéről.
Szerk.: Horváth Gyöngyvér–Fertőszögi Péter–Marosvölgyi Gábor,
Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, 2017, 190. oldal
IRODALOM | bibliography
- Neve korszakot jelöl. Tanulmányok Kondor Béla művészetéről.
Szerk.: Horváth Gyöngyvér–Fertőszögi Péter–Marosvölgyi Gábor,
Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, 2017.
– Kondor Béla. Szerk.: Fertőszögi Péter–Kondor Mária, Kogart,
Budapest, 2006, 97. oldal
– Kondor Béla kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 1965
– Domokos Mátyás: „Apokaliptikus méretű tüntetések” (Kondor Béla
verseiről). In.: Jelenkor, 1988/4.

Kondor Béla: Darázskirály, 1963, magántulajdon
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Modern ikon

A nagy látók

A művészetvallás papja

A Szerb pap című képmás a beskatulyázhatatlan Kondor
Béla különös, modern módon újrafogalmazott ikonja.
A szakállas férfiarc a mindenségre nyitott, ultramarinkék
szemekkel szemléli a világot maga körül; fején püspöki
süveg, nyakában kereszt, vállára borítva a hímzett
miseruha. Háta mögött egy árkádos, középkori templomépítmény tűnik fel. A papi figura nyakát kihangsúlyozó
felfelé törekvő templomtorony és az árkádsor tetején
végigfutó párkányzat rovátkolt sávjait Kondor belemetszette a felületbe. Nemcsak a festékréteget sértette fel,
hanem – engedve rézkarcolói ösztöneinek – a farostlemezig karistolta bele a sávokat. A megfoghatatlan,
pasztellszínű égbolt előtt álló papfigura a klérus
tradicionális szertartási öltözékét viseli. Püspöki süvege
egyszerre idézi az ortodox pópák koronaszerű mitráját és a
katolikus főpapok bojtos birétumát. Az ikonok esztétikáját
megelevenítő kortárs művészeti gesztus botrányt okozott
a szocializmus hivatalos kultúrpolitikájának berkeiben.
Okkal: Kondor Bélát ugyanaz az ősi, tömjénfüstös, aranyba
burkolt szerb ortodoxia bűvölte el, amely Vajda Lajost is
megbabonázta Szentendrén.

A festmény szerepelt Kondor legendás Ernst Múzeumbeli,
1965-ös kiállításán, olyan főművek között, mint a
Darázskirály (1963) vagy a Pléhkrisztus (1964). A kis
katalógus előszavában írta róla Németh Lajos: „Művészete
már a modern magyar képzőművészet egyik összetevője,
egyéni grafikai stílusa új ösvényt nyitott; látomásainak
gyümölcsei a modern magyar piktúra legnagyobb tettei
közé tartoznak. Nem kötődik iskolákhoz – ő hivatott
iskola-teremtésre. Szuverénül magába olvaszt mindent,
amire szüksége van, de mindennek egyéni értelmet és
jelentést ad. A középkor szimbólumvilága, Hieronymus
Bosch, az ikonok, Picasso vagy a szürrealizmus csakúgy
gondolati és formai előfeltétele művészetének, mint
Dante, Blake, Rimbaud, Apollinaire költészete vagy Camus
prózája. A nagy látókhoz vonzódik tehát, s ő is oly spontán
szimbólumteremtő erővel hívja elő lelke mélyéről
apokaliptikus szörnyeit, hús vér, ám mégis légies, delejes
figuráit, mint a nagy elődök. (...) Az emberi arc és kéz, az
emberi viszonylatok új jelentést kapnak nála – (…) mintha
Picasso harlequinjei járták volna meg Guernica poklát, és
ha sebesülten is, de tűztől tisztultan jöttek vissza, vállalni
az emberi sorsot, az alkotást.”

A szerb pap a szándékosan többértelmű vonalakkal
megrajzolt jobb kezét áldásra emeli, olyan módon, miként
Vajda Lajos Felmutató ikonos önarckép című, 1936-os
remekművén kapcsolta össze a festő a művészt az
istenivel, szakralizálva a teremtő géniusz pozícióját. Ez a
gondolatkör Kondorhoz is közel állt, akinek világlátásába
sok tragikus íz vegyült. Az Angyal, ördög, költő című,
meghatározhatatlan műfajú költői szövege szerint a
létezést az emberiség már az első pillanatban „visszacsinálhatatlanul” elrontotta: „Az emberek a Paradicsomból
kiszabadulva azonnal hozzákezdtek a hamarosan
szédületes méretű, hatalmas büntetőtábor megszervezésének izzasztó munkájához”. Kondor művészeti univerzuma
tele van vallási elemekkel, az ikonok aranyfüstjével, vonuló
szentekkel, szerzetesekkel, angyali karokkal és persze
ördögökkel. Szerepük a kultúrtörténeti utalásokon át a
létfilozófiáig vezet, miközben Kondor a tragikus életből a
megváltást a romantikus színezetű „művészetvallás”-ban
remélte megtalálni. Ahogy Domokos Mátyás írta róla: „a
művészet gyakorlásában, teremtő működésében találja
meg a végső erkölcsi törvényt és menedéket, amelyet
életével valóságosan is aláírt szinte, hiszen alig másfél
évtized alatt elképzelhetetlenül és felfoghatatlanul sokat
dolgozott”.

Kondor Béla: A műtücsök felröppentése, 1960,
magántulajdon
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Kieselbach galéria

379

195 Gyárfás Jenő (Sepsiszentgyörgy 1857–1925 Sepsiszentgyörgy)
n

A zöld kapu
The Green Gate
100x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Gyárfás J.
Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 284 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 7 164 EUR

196 Harta, Felix Albrecht, Harta Félix (Budapest 1884-1967
Salzburg)
n

Öregek Brugge-ben, 1910
Elder People in Bruges, 1910
81x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: F.A. Harta 1910
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 7 463 - 10 448 EUR
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FAISTAUER, SCHIELE, HARTA & CO - Festő csatlakozások kiállítás
(Belvedere, Bécs (2019. július 12 - 2019. október 13) plakátja

Felix Albrecht Hartát az osztrák művészettörténet mint élvonalbeli expresszionista festőt
tartja számon, Oskar Kokoschka, Egon Schiele és Max Oppenheimer környezetében,
miközben Gustav Klimttel is jó barátságot ápolt. A Salzburg Museum épp idén rendezett
egy közös kiállítást Anton Faistauer, Egon Schiele és Felix Albrecht Harta műveiből,
párhuzamba állítva Schiele bécsi Neukunstgruppe című avantgárd csoportosulását a
Hartáék által alapított salzburgi Sonderbunddal. A magyar művészettörténeti kutatás
egyáltalán nem ismeri Harta nevét, pedig a festő Budapesten született 1884-ben!
Ugyanúgy elkerüli a hazai műértők radarját, mint a Helsinkiben meghalt Kövér Gyula
(szintén szerepel a mostani aukciós anyagban), vagy az osztrák műkereskedelemben nagy

becsben tartott Morinyi Ödön (Edmund Pick-Morino). A most árverésre kerülő kettős portré
Harta megrázó erejű korai főműve, amelyen az arcvonások és a kezek Kokoschka bécsi
expresszionista formaképzését idézik. Az 1910-ben született mű nem sokkal azután készült,
hogy Az Ujság 1907. február 2-i száma hírül adta, hogy Hirch Felix Albrecht megváltoztatta
nevét Münchenben Hartára. A művész 1913-ban a Művészház, 1925-ben pedig a Nemzeti
Szalon csoportos osztrák kiállításán szerepelt, az előbbin kiállított Magyar falu című képe
jelezte, hogy ha rajta múlt volna, nem akarta volna elvágni a szülőföldjéhez kötődő
szálakat.
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197 Bardócz Árpád (budapest 1882-1938 budapest)
n

Szalonban (Házi koncert, gordonka), 1931
In the Salon (House Concert, Cello), 1931
150,5x161 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bardócz Áprád 931
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 10 149 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 17 910EUR

Berény Róbert: Csellózó nő, 1928, Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Kádár Béla: Zenészek, 1928, magántulajdon
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198 Ismeretlen magyar festő 20. század eleje

199 Barabás Miklós (1810-1898)

Osztrák tábornok háttérben égő várral
Austrian General with Burning Castle in Background

Fiatal nő kék selyemruhában, 1873
Young Woman in Blue Silk Dress, 1873

100x72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Laczkó Dezső múzeumi címke

74x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Barabás 873

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 896 EUR	
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 194 - 2 090 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Nádasdy család tulajdonában
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n

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- a BÁV 69. (5.) aukciójának kiállításán
Kieselbach galéria
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K u p e c z k y J á n o s
Magyar főúri ifjak
(Batthyány fivérek)
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200 Kupeczky János, Ján Kupecký (Bazin 1667-1740 Nürnberg)
n

Magyar főúri ifjak (Batthyány fivérek), 1710-es évek
Hungarian Aristocratic Brothers (Batthyány Brothers), 1710s
148x113 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 40 000 000 Ft / 119 403 EUR	
Becsérték: 45 000 000 - 75 000 000 Ft
Estimated price: 134 328 - 223 881 EUR
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Régi magyar arcképek, Kuny Domokos Múzeum, Tata, Savaria
Múzeum–Szombathelyi Képtár, 1988
– Zsánermetamorfózisok: világi műfajok a közép-európai barokk
festészetben, kiállítás Székesfehérváron a Szépművészeti Múzeum
szervezésében, 1993

Kupeczky János szlovák nyelvű
monográfiájának borítója
"Az első magyar festők
egyikeként tartják számon."

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Buzási Enikő: Régi magyar arcképek – Alte Ungarische Bildnisse.
Kiállítás katalógus. Tata, Vár, 1988. május–augusztus, Szombathely,
Képtár, 1988. szeptember–október. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
1988 (15. tétel)
– Zsánermetamorfózisok: világi műfajok a közép-európai barokk
festészetben. Szerk.: Mojzer Miklós, Szépművészeti Múzeum, Budapest,
1993, 152–153. oldal (Kat. sz. A 4.)
IRODALOM | bibliography
- Dr. Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoki Ádám a Szépművészeti
Múzeumban. In.: Művészet, 1906/4.
– Buzási Enikő: Régi magyar arcképek – Alte Ungarische Bildnisse.
Kiállítás katalógus. Tata, Vár, 1988. május–augusztus, Szombathely,
Képtár, 1988. szeptember–október. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
1988 (15. tétel)
– Zsánermetamorfózisok: világi műfajok a közép-európai barokk
festészetben. Szerk.: Mojzer Miklós, Szépművészeti Múzeum, Budapest,
1993, 152–153. oldal
- Dr. Gyulai Éva PhD- történész-muzeológus, egyetemi docens kézirata
Kupeczy Jánosról, 2017

Jan Kupecký: A művész önarcképe feleségével és kisfiával,
1719 körül, Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár
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Kivételes patina és kvalitás

A „legmagyarabb” Kupeczky

A fiatal Batthyány grófokat magyar öltözékben ábrázoló
csoportos családi portré múzeumi kvalitású remekmű: az
arcok hamvas pírja, a csillogó tekintetek fénye, a sújtásos
ruhák megjelenítése vagy a bonyolult csoportfűzés, mind
ezt teszi egyértelművé. A történelmi családok ősgalériáinak java bekerült már a magyar közgyűjteményekbe
(Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria,
illetve a Szépművészeti Múzeum). De ha végignézzük
ezeknek a termését, szembeszökő a különbség a most
vizsgált Kupeczky-alkotás javára. A 16–18. századi,
Nagy-Magyarország területén készült nemesi portrék nagy
többségét közepesen képzet vándorpiktorok festették nem
múzeumi színvonalon. A stílus provinciális, bántóan archaizáló, az arcok kifejezéstelenek, sokszor már
karikaturisztikusak, a beállítások merevek, fantáziátlanok

A festmény már két rangos, komoly művészettörténeti
kutatásokra épülő múzeumi tárlaton vett részt. Elsőként
Buzási Enikő mutatta be a Magyar Nemzeti Galéria Régi
magyar arcképek című 1988-as kiállításán, amelyet külsős
helyszíneken rendeztek meg, a tatai várban (Kuny
Domokos Múzeum) és a szombathelyi múzeumban
(Savaria Múzeum – Szombathelyi Képtár). A festmény pár
évvel később szerepelt a Szépművészeti Múzeum által
Székesfehérvár több múzeumában rendezett tematikus
tárlaton is, az 1993-as Zsánermetamorfózisok című
kiállításon. Buzási Enikő a katalógusban itt is Kupezky
bécsi korszakának kivételes darabjaként ismertette az
1710-es évekre datált festményt. Buzási ikonográfiai értelmezése szerint a négy gyermek kezében tartott tárgyak
(virágcsokor, miniatűr, medál és szőlőfürt) jellegzetes
barokk vanitas-szimbólumok, míg a miniatűr portré talán
a hanyag öltözetű művész – szignóval felérő – önarcképe.
A most vizsgált festmény nem áll egyedül a magyarországi
műtárgyak között. A Szépművészeti Múzeum régi képtára
– a 2003-as katalógus alapján – több alkotást őriz
Kupeczkytől (Jan Kupezky). Mindegyik érzékeny ecsettel
kivitelezett portré, jobbára ma már beazonosíthatatlan
előkelő férfiakról, de találunk közöttük művészarcképeket
(önarcképet is), valamint egy meghitt csoportképet a festő
családjáról. Egyik sem olyan bravúros, négyszereplős
csoportporé és egyik sem ábrázol olyan magyar kötődésű
családot, mint amilyen a most vizsgált Batthyány fivéreket
megörökítő alkotás, amelyet joggal nevezhetjük a
„legmagyarabb” Kupeczky-képnek.

(rézmetszetekről másoltak), még a gazdagságot jelképezni
hivatott anyagok (szőrmék, ékszerek, hímzések)
megjelenítése is mesterkélt, iskolás, bántóan rajzos.
Mindezzel szemben a most felbukkant családi portré
elsőrangú múzeumi minőséget képvisel, artisztikus,
ihletett részletekkel, kiegyensúlyozott kompozícióval és jól
átgondolt szimbolikával. Ráadásul a festmény mindvégig
családi tulajdonában maradt, így nem került abba a
helyzetbe, mint a legtöbb hazai klasszikus mű, hogy
restaurátorok tisztítják túl és festik át időről időre,
eltüntetve az eredeti részleteket és a semmivel nem
pótolható patinát. A most vizsgált kép felbukkanása
kivételes pillanat a műkereskedelemben: ilyen magas
minőséget képviselő, eredeti állapotában megőrzött, történelmi rangú alkotás egy évtizedben egyszer kerül a
magyar műtárgypiacra.

Jan Kupecký: Hegedülő fiú (Donauer festő képmása?),
1706 körül, Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár
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Jan Kupecký: Három koldus, 1730-as évek, Szépművészeti
Múzeum, Régi Képtár

Egy közép-európai barokk festő
Kupeczky János cseh származású magyar–szlovák barokk
festő, aki a Pozsony melletti Bazin (ma: Pezinok)
városkában született. Rövid bécsi tanulmányok után 22
évig dolgozott Itáliában, majd visszatért a császárvárosba
sikert sikerre halmozva, végül élete utolsó másfél évtizedét
Nürnbergben töltötte. Bár felekezeti hovatartozása miatt
sokszor kellett rettegnie életéért, gazdag pártfogói – akik
között grófok, hercegek, császárok is akadtak – megvédték
a támadásoktól. Életrajzát regényes formában Dr. Nyári
Sándor mesélte el az 1906-os Művészet hasábjain:
„Kupeczky János szülői, a vallási villongások idejében,
1666-ban a csehországi Jungbunzlauból menekültek s a
pozsony-megyei Bazinban telepedtek le, hol az öreg
Kupeczky polgárjogot szerzett s takácsmesterségét
folytatta. Bazinban született 1667-ben művészünk,
Kupeczky János, kit apja szintén takácsnak akart nevelni,
aki azonban a művészet iránt érzett hajlandóságot s 15
éves korában, 1682-ben hazulról megszökött. Kóborlásai
közben bevetődött a nyitramegyei Holics várába, melynek
ura, Czobor gróf, rendkívüli műbarát hírében állott s
akkoriban a luzerni Klaus festőt foglalkoztatta kastélyában. A mű-barát grófnak a fiatal legény megtetszett,
magánál tartotta s mikor Klauss 1684-ben elhagyta a
kastélyt s Bécsbe költözött, a gróf megbízásából és anyagi
támogatása mellett magával vitte Bécsbe, hol a festészeti
pályára készítette elő. Három évig tanult Klaus mesternél
Bécsben s azután 1687-ben Olaszországba vándorolt. (…)
Erről a 22 évi olaszországi tartózkodásról alig tudunk
eddig valamit. Erről is csak a zürichi Füssli közlését. Sovány
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jelentésében elmondja, hogy Kupeczky különösen
Rómában tartózkodott sokat, ott különböző festők
műtermében kapott alkalmazást, mindig a főnökei nagy
megelégedésére; mert hisz ő olyan ügyes és gyorskezű
művész volt, hogy naponta megfestett négy-öt fejet. (…)
Kupeczkyt betegsége idején a német követség orvosa
kezelte, kinek fizetni nem tudott, a honorárium helyett két
képet adott neki. Ezek a képek olyan jók voltak, hogy az
orvos a német követnek ajándékozta őket, (…) e képeket a
német követ szalonjában meglátta Sobiesky Sándor
herceg, a lengyel trónkövetelő, kinek a képek annyira megtetszettek, hogy Kupeczkyt magához hívatta s teljesen
szolgálatába szegődtette, úgy, hogy ez idő alatt Kupeczky
más ember számára nem is festhetett. (…) Ez a viszony a
herceg és Kupeczky János között két évig tartott. (…)
Kupeczky olaszországi idejéből egyetlenegy kép sem volt
ismeretes. Ennélfogva művészi pályafutását a művész

Jan Kupecký: Blockflotén játszó férfi, 17. század vége,
18. század első fele, Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár

392

Kieselbach galéria

második korszakától lehetett csak figyelemmel kísérni,
azaz attól az időtől kezdve, amikor Liechtenstein Ádám
herceg meghívására Velencéből Bécsbe költözött. (…)
Kupeczky Bécsben a Schröckenstein báró házában vett
lakást a Lipótvárosban, a nagy Dunafürdőben s első
festménye házigazdájának arcképe volt. Ezzel köszöntött
be Bécsben s ez az első lépése kitűnően sikerült. (…)
Savoyai Jenő herceg példáját követve, a művészetek
pártfogását magukra vállalták a Schwarzenberg,
Liechtenstein, Trantsou, Althan és más főúri családok, de
ezek figyelme is Kupeczky felé kezdett fordulni, (…) a bécsi
társaságokban csak Kupeczkyről és művészetéről volt a
szó, a szalonokban az új emberről beszéltek, sőt az udvar
figyelme is feléje irányult, amennyiben I. József császár
Wilhelmina Amália császárné, az udvar többi tagjai s ezek
után a társaság emberei mind Kupeczkynél rendelték meg
arcképeiket. (…) Az udvar tagjai és mindenki, kik az akkori
bécsi társasághoz tartoztak, mind Kupeczky által akarták
arcképeiket megfestetni. Megrendelésekkel teljesen
elhalmozták s ő vasszorgalommal fogott munkához. (…)
Az 1716. évben újabb kitüntetés érte. Nagy Péter orosz cár
Karlsbadba érkezett s miután alkalma volt a művész több
képét látni, ezek annyira megtetszettek neki, hogy
Kupeczkyt magához hívatta Karlsbadba. (…) Midőn a cár
részére készített munkáit befejezte, először is Lipcsébe
utazott, hogy a cár megbízásából néhány kommissziót
végezzen. De az akkor már nagy hírnévre szert tett
művészt a lipcsei előkelőségek annyira elhalmozták
megrendeléseikkel, hogy a tervezett időnél sokkal később
tér vissza Bécsbe, ahol 1716-ban, családi öröm is várt reá,
amennyiben fia született. (…) Még egy nagy megtiszteltetés érte a művészt Bécsben. Megfestette a császárné
arcképét, ki többször ült neki. A kitűnően sikerült kép
hatása alatt újból özönével jöttek a megrendelések. Althan
gróf sokszor megfordult Kupeczky műtermében a császár
és császárné megbízásából. Főrangú urak biztosították
pártfogásukról, – mégis, Kupeczky pályafutása Bécsben
véget ért. (...) A félénk természetű emberrel, kit a császár
vett pártfogásába, elhitették, hogy a császár tudtán kívül,
titokban, éjnek idején le akarják tartóztatni és ártalmatlanná tenni, mivel vallása szálka a katholikus papság
szemében. (…) Visszaemlékezett régi barátjára, Blendinger
György nürnbergi festőre, kivel még Olaszországban
ismerkedett meg s aki folyton hívta a híres német városba,
írt neki, megkérdezte, jöhetne-e, szívesen látnák-e?
Blandinger válasza kedvező volt. Tárt karokkal várják

Nürnbergben, ahova nagy hírneve is eljutott s ahol számos
megrendelés vár reá. (…) A nürnbergi korszak a művész
életében a harmadik, már csak mintegy tizennégy évig
tartott. (...) Új székhelyén csakhamar megfesti a nürnbergi
előkelőségek arcképeit s művészi hírneve mindinkább
terjed. Hízelgő meghívásokat kap kívülről. A mainzi
választófejedelem, a gótai herceg, az anspachi őrgróf, a
würzburgi püspök az udvarukhoz hívták meg s amidőn az
angol király Hannoverben tartózkodott, meghívta, hogy
jöjjön Londonba, míg 1733-ban a dán királynétól kapott
meghívót. S habár mindezek a meghívások a leghízelgőbb
módon történtek, Kupeczky kénytelen volt őket
visszautasítani, mivel hajlott kora és fájdalmas köszvény
bántalma az utazásra képtelenné tették.”
Kupeczky jellegzetes közép-európai festő volt, akit a
különféle nemzeti művészettörténet-írások
számontartanak magyarként (Kupeczky János), csehként,
illetve szlovákként (Jan Kupecký), vagy osztrák–németként
(Johann Kupetzky). Alkotásai ugyanúgy megtalálhatóan a
bécsi Belvederében, mint a prágai Nemzeti Galériában, a
firenzei Uffiziben, a lipcsei Képtárban vagy a budapesti
Szépművészeti Múzeumban.
Négy Batthyány fiú
Kupeczky diadalmas bécsi korszakában, az 1710-es
években készült festményen látható négy fiatal
arisztokrata fiú – Simon István geneológus kutatásai
alapján – a Batthyány család grófi ágának sarjai. A 17.
század derekán született Batthyány Zsigmond 1695-ben
vette feleségül a Krajna egyik ősi nemesi családjából
származó Isabella Rosina Gallenberg grófnőt.
A házaspárnak kilenc gyermeke született, köztük négy fiú,
a legújabb genealógiák szerint az alábbi sorrendben:
1702-ben Pál, 1704-ben Ádám, 1707-ben Imre, 1712-ben
pedig Zsigmond. A két idősebb fiúból az egyik a papi
pályát választó elsőszülött, a későbbi győri nagyprépost,
Pál, a másik pedig a tárnokmesteri címet szerző Ádám;
egyikük sötétbarna kabátjában mutat egy Janus isten
kettős fejét ábrázoló medálra, míg a másik vörös ruhában,
könyvhalom felett merészen előrelépve emel egy férfiportrét a néző felé. (Az arcmás lehet a festő miniatűr portréja,
de akár a családfőre utaló képmás is.) A középső fiút, a
későbbi magyar királyi főasztalnokmester egy csokor mezei
virágot tart a kezében, míg a legkisebb Zsigmond, akiből
egyszer alsóausztriai kormányzósági ülnök vált, egy érett
szőlőfürtöt emel a magasba. Az utóbbi, legfiatalabb fiú
leszármazottja volt Batthyány Lajos első magyar
miniszterelnök, és az ő családja révén kerülhetett át
fizetségként a neves bécsi ügyvéd, Jurkovich Mátyás
(1777–1847) birtokába, aki a vég nélkül pereskedő
Batthyány Józsefné jogtanácsosa volt (és Szemere
Bertalan apósa). A család körében, nemzedékről
nemzedékre örökölt barokk remekmű így kerülhetett ma a
műkereskedelem színpadára.
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201 Maurer Dóra (1937-)
n

Olaszország (Tarquinia), 1963
Italy (Tarquinia), 1963

202 Részegh Botond (1977-)
n

21x28 cm
Toll, papír | Pen on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Tarquinia
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Maurer 1963

Kávéfej, 2013
Coffee Head, 2013
68x68 cm
Vegyes technika, rizspapír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: R. Botond 2013

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 254 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 493 - 2 239 EUR

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 836 EUR	
Becsérték: 350 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 045 - 1 791 EUR
Barabási Albert-László:
A képlet - a siker egyetemes
törvényei című könyv borítója
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“Ahogy mindez kirajzolódott előttem, és azokra a fiatal művészekre gondoltam, akiket
olyannyira csodáltam, minden okom megvolt rá, hogy aggódjak értük, főleg egy erdélyi
barátomért, Részegh Botondért, akit már több mint egy évtizede ismertem. Az ő
fantasztikus illusztrációi segítettek összekapcsolni előző könyvemben (Villanások) a
tudomány és a történelem narratíváit. Régóta nagy rajongója vagyok, több festménye is
ott lóg az irodám falán. Amikor az ő karrierjét tekintettem át újdonsült térképünk
fényében, rögtön tudtam , hogy nem sok jóra számíthatok a kilátásait illetően: nagyon
sok kiállítása a hálózat perifériáján kapott csak helyet. De mint kiderült , részéről ez
tudatos döntés volt.”
/Barabási Albert-László: A képlet - A siker egyetemes törvényei. Libri Kiadó,
Budapest, 2019. 71 o/

KIÁLLÍTVA | exhibited
- Részegh Botond - Várfok Project Room, 2017.10.19.–2018.01.07.
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203 Ország Lili (1926-1978)
n

Kis rekviem (Tanulmány a Rekviemhez), 1963
Little Requiem (Study for the Requiem), 1963
53x40 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 359 EUR	
Becsérték: 3 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 10 448 - 19 403 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor a Vasilescu gyűjteményben

Ország Lili

REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szerk.: Kolozsváry Marianna: Árny a kövön - Ország Lili
művészete. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2016.
december 16. - 2017. március 26. kiállításának kísérő
kiadványa, 378. o.

Ország Lili: Jeruzsálem falai (vörös-kék) Triptichon, 1962, magántulajdon
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Hantai Simon: Festmény, 1957, magántulajdon

Hantai Simon: Festmény, 1956, magántulajdon

Ország Lili érzékeny lélek volt, a gyermekkori traumák
mind nyomot hagytak pszichéjén. Az anyai törődés hiánya,
az ungvári gettóban megélt embertelen napok, a
haláltáborba tartó vonatról való menekülés, mind
építőkövei voltak annak a szorongásokból épült falnak,
amely körbe vette belső énjét. Az életnek épphogy
nekilóduló fiatal lánynak áttörni ezt a falat lehetetlen volt,
de úgy érezte, hogy a festészet adhat egyfajta feloldást.
A főiskola után kereste önmagát, saját stílusát, és befelé
figyelve meglátta saját falakkal körbezárt világát. Az 50-es
évek közepén szinte terápiás módon ontotta magából
Toyen és Chirico munkásságával rokon klasszikus szürreális
képeit. Ez a súlyos, belső tereket megjelenítő vizualitás
azonban egy idő után teherré vált számára, nem lett más,
mint állandó, sebeket felszakító önmarcangolás. Mentora
és barátja Bálint Endre hatására festészetét egy síkszerű,
oldottabb képi világba helyezte, mely a bulgáriai
kolostorok hatására kialakult ikonos korszak szakralitásában nyert az ötvenes évek végére kiteljesedést.
1957-ben, Bálint párizsi emigrációja után magára maradt
és az első sokkot követően a zsenik biztonságával kezdte el
magában megtalálni azt a kifejezési formát, mely a
világon senkivel és semmivel össze nem keverhetővé tette
Ország Lili festészetét. Szorongásának falait lerombolta és

a kövekből, mint egykor virágzó romvárosok omladékaiból
új falakat épített. 1960-ban a prágai zsidótemető
kőtengere adta meg számára az ihletet. Itt fedezte fel,
hogy a kövek sorsok, és a kövek rengetegének rétegeiből
rajzolódik ki múltunk, a történelem. A kőelemekből így
hajdani kultúrákat, vallásokat megidéző ősi városokat
kezdett építeni festményein.. Kapukat, sikátorokat emelt,
kezdetben csodálatos színekkel (Aranyváros 1960), aztán
egyre visszafogottabb monokróm színvilággal álmodta
meg boszorkányos képességeivel megsejtett településeit,
Bábeltől Necropolison át Jeruzsálemig. Művein a kövek
legtöbbször városalaprajzokat jelenítettek meg, máskor
panaszfallá álltak össze, vagy éppen lüktető hullámzásukkal drámai eseményeket idéztek fel. (Exodus, 1963)
Ugyanebben az évben Ország Lili megfestette hét táblából
álló monumentális sorozatát a Rekviem hét táblán,
elpusztult városok és emberek emlékére című összegző
művét. A festő tervei szerint ez a kép oltárkép lett volna
egy antifasiszta mementó kápolnában, azonban ez a
templom sohasem épült fel. Keresztény és zsidó
motívumok kapcsolódnak össze a festményen jelezve a
művész kulturális és vallási sokszínűségét. Azonban a
címben a keresztény valláshoz kapcsolódó gyászmisére
utaló cím a festő saját gyászára, fájdalmára is utal.
A gyászmisében elmaradnak az örömöt kifejező részek: a
gloria, a credo és az alleluja. A Kis rekviem című mű
mintha ezeket a kimaradt, örömöt, nyugalmat jelentő
zenei részleteket ábrázolná. A képen látható kőzuhatag
ritmikus pulzálása maga a zeneiség. A szürke-fehér

motívumok – a prágai zsidótemető zsúfolt sírkövei – kavargó hangjegyfolyammá, zenei futamokká szerveződnek.
Ugyanakkor a kövek írásjelként sorokba is rendeződnek
elmesélve egy sokat üldözött nép sorsát, történeteit,
gyászát az emlékezés lapjain. A mű a végső változattal
ellentétben nem teljesen monokróm, megjelenik rajta az
élet és fájdalom vérvöröse, a mediterrán ég és tenger
kékje, annak elfogadást, nyugalmat hozó békéjével. Ország
Lili rendkívül aprólékosan, apró részletekből hozza létre a
felületi hatást. A fehér alapra kerülő fekete festéket a festő
lekaparta, visszatörölte, újrafestette, ez belső vívódásait,
küzdelmeit tükrözi. E képek megfestéséhez ugyanannyi
türelem kell, mint egy régésznek, aki rétegről rétegre
haladva tárja fel egy eltűnt város maradványait.
A történelem elsodor népeket, városokat, kultúrákat, de új
népek, új városok, új kultúrák születnek. Hinni kell, a lét
maga megkérdőjelezhetetlen. Ezt a reményt, ezt a hitet
tükrözi ez a mű.
Talán e fontos mondanivaló miatt, talán a kép különleges,
nem megszokott színvilága miatt, de tény, hogy Ország Lili
haláláig őrizte ezt a művét, mely a hagyatékkal került id.
Vasilescu János gyűjteményébe. Ritka, hogy a műtárgypiacon ebből a gyűjteményéből bukkanjon fel ilyen életművet
meghatározó darab. Kivételes alkalom, hogy egy ilyen
„visszatartott kedvencet” megvásárolhasson valaki, s saját
falán csodálhassa Ország Lili évezredes látomását.
Kolozsváry Marianna

Ország Lili: Ima a halottakért, 1968, magántulajdon
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204 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Afrikai utazás
African Travel
100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 16 418 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 20 896 - 29 851 EUR

„Gróf Batthyány Gyula keleti utazásának művészi benyomásai és lelki kalandjai három termet töltenek meg.
Az ezeregyéjszaka világa egy lázas képzelet műhelyének felfokozásában. Batthyány fülledt és forró fantasztikuma átalakította a mesék világát s azt ragyogó festői ékesszólással adja elő a művész. A dekadens nyugati szem
és nyugati lélek megdöbbent, szinte eltorzító bámulattal mered az idegen látványra és elragadó elbeszélő
művészettel meséli el a csodálatos keleti meséket. Különös világrész Batthyány palettája s aki végigutazza, az
érdekes látnivalók és izgalmas benyomások gazdag zsákmányával lép partra ismét a reális élet valamelyik
kikötőjében.”
/K.S. (1933.04.30.): Hírek – Csoportkiállítás Ernstnél. Az Est, 8./

Batthyány Gyula: Sátor a sivatagban, 1935 körül, magántulajdon
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205 Jakoby Gyula - Július Jakoby (Kassa 1903–1985 Kassa)
n

Híd a Hernádon (Kassa), 1931 előtt
Bridge at Hernád (Kassa), before 1931
70x75 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jakoby Gy.
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 22 388 EUR	
Becsérték: 10 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 29 851 - 41 791 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Vécsey Zoltán (Kassa) családjának

tulajdonában

Jakoby Gyula műtermében

Romantikus városi házak szegélyezik az expresszív tükröződésekkel teli Hernád vizét.
A hullámvonalakra és ívekre épített kompozíciót a „kassai remete”, Jakoby Gyula
festette. Az elmúlt évtized szlovákiai kiállításaiból vált egyértelművé, hogy a két
világháború közötti Kassán különleges művészeti teljesítmények születtek. A frissen
létrejött csehszlovák állam keleti nagyvárosában, a sok nemzetiségű Kassán különböző
származású modern művészek gyűltek össze, a cseh Frantisek Foltyntól kezdve a magyar
Bortnyik Sándorig. A „kassai moderneknek” nevezett betelepülő képzőművészek egy
rövid évtized után elhagyták a várost, de az ott maradt helyi alkotókra gyakorolt
hatásuk örökre megváltoztatta a város művészeti életét. Jakoby Gyula az 1920-as évek
során – a kassai modernizmus nagy évtizedében – művészeti tanulmányait végezte.
Előbb Podolini-Volkmann Artúr budapesti magániskolájában képezte magát, majd a
kassai modernek egyik legnagyobb egyéniségének, Krón Jenőnek nagy hatású
rajziskolájában tanult. Bár pár évet eltöltött a pesti Képzőművészeti Főiskolán, diploma
nélkül költözött vissza Kassára. Magyar művészként nehéz évek vártak rá szülővárosában, ahogy Hushegyi Gábor írta róla: „Az ígéretes pályakezdést a háború, majd a
jogfosztottság évei és szocializmus évtizedei követték. Mivel a modern művészet felfelé
szálló ága Kassán az 1920-as évek végével befejeződött, állítható, hogy nem csak
nemzetiségi, hanem művészi szempontból is magányosnak érezhette magát az 1930-as
években, ezt az érzést nem javították a következő évtizedek sem, sőt különutas
művészete halála után is a magányos szoliter pozíciójába sodorja mind személyét, mind
életművét.” Jakobyt mind a mai napig „kassai remetének” hívja a szlovák művészettörténet, de jelenleg – mint a „szlovák Chagall” – ő az egyik legtöbbre tartott, a műkereskedelemben is sokat szereplő alkotója a 20. századnak.
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206 kádár béla
n

A templomépítés tradiciója (Kőművesek)
Tradition of The Church Builders (Masons)
9x46 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 493 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR

207 Lossonczy Tamás (1904-2009)
n

Finom szerkezetek (Törékeny konstrukció), 1972
Fine Structures (Fragile Construction), 1972
43x31 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lossonczy Tamás 1972. VII.
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 896 EUR	
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 493 - 2 388 EUR

208 Korga György (1935-2002)
n

Királyfi (Elvarázsolt világ), 1964
Prince (Enchanted World) 1964
60x39 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korga 1964
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 239 EUR	
Becsérték: 900 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 2 687 - 5 373 EUR

Korga György: Különös idők (Madárijesztő),
1963, magántulajdon
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209 Kmetty János (1889-1975)
n

Nagybányai kertben, 1920-as évek
In Nagybánya Garden, 1920s
71x56 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 14 328 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 17 910 - 23 881 EUR

Ziffer Sándor: Kertészlány, 1912-1914 között,
magántulajdon

Patkó Károly: Kalapos önarckép, 1925, magántulajdon
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210 Joseph Kadar - kádár józsef (1936-2019)

211 Jándi Dávid (1893-1944)

Kilátás a végtelenbe (Térgeometria)
View to the Endless (Square Geometry)

Család
Family

70x73,5 cm
Akril, vászonra kasírozva | Acrylic on canvas mounted
Jelezve balra lent | Signed lower left: Le Kádár
Hátoldalon | Reverse: francia kiállítási pecsét, Joseph Kádár
Collection, Hátoldalon autográf felirat: Le K’dar (Joseph
Kádár) 1936-, Debrecen - Hongrie - Térgeometria

52x67 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi D.

n

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 537 EUR	
Becsérték: 240 000 - 480 000 Ft
Estimated price: 716 - 1 433 EUR
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n

Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 373 EUR	
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 791 - 2 687 EUR			

Kieselbach galéria

409

212 Zoltán Mária Flóra (1937-)
n

Avignoni kőlapok 13., 2015
Avignon Flagstones 13., 2015
118x148 cm
Akril, olaj, karton | Acrylic, oil on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: ZMF 15

Zoltán Mária Flóra fotója

Zoltán Mária Flóra Budapesten született egy gazdag és művelt nagypolgári családban.
A prágai Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt 1956-58 között, majd a budapesti
Képzőművészeti Főiskolán végzett 1962-ben. Évfolyamtársai Klimó Károly, Maurer
Dóra, Nádler István, Birkás Ákos, Bak Imre, Kemény Zsigmond voltak.

213 Kósza Sipos László (budapest1943-1989 EMPELDE)

Pályakezdő éveiben a kecskeméti művésztelepen élt és alkotott férjével, a szintén
festő Novák Andrással. Itt festette azt az anyagot, amelyből 1970-ben Frank János
rendezte első kiállítását az akkor még a Műcsarnokhoz tartozó Fényes Adolf
teremben.

22,5x32 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kósza Sipos 1983

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 075 EUR	
Egy radikális stílusváltást követően 2013 óta, 76 éves korától készíti legújabb
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 343 - 2 239 EUR			 korszakának kolorit-gazdag, nonfiguratív festményeit. Alkotói korszakának utolsó
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Kertek és műhelyek | ZOLTÁN Mária Flóra: Az avignoni
hálószoba. Műcsarnok (2016. december 7. - 2017. január 8.)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Artmagazin 2016/ 14. évfolyam, 6.szám 46 o.
- Zoltán Mária Flóra: az avignoni hálószoba, Műcsarnok
Nonprofit Kft, 2016

egy-két évtizede a végleges magára találás idejének tekinthető. Nagyméretű vásznai
folyamatos kísérletezésről tanúskodnak, mintha éppen ez lenne a megérkezés
állapota.

n

Felhők felett (Kék égbolt), 1983
Above the Clouds (Blue Sky), 1983

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 418 EUR	
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 597 - 1 194 EUR

Kósza Sipos László a Szentendrei szabadiskolákban tanult, mesterei Deli Antal és Pirk János voltak.
A réckarc technikát Kondor Bélától sajátította el. A művész 1965-től szerepelt a szentendrei
festészetet bemutató csoportos tárlatokon, többek között Székesfehérváron és a Magyar Nemzeti
Galériában. Egyéni kiállítása volt 1965-ben Petri-Galla Pál lakásán, 1966-ban és 1969-ben
Szentendrén, 1973-ban Berlinben és Oxfordban, és az 1970-es évektől rendszeresen Hannoverben. 1997-ben emlékkiállítást rendeztek műveiből Szentendrén, ahol több alkotása található a
Ferenczy Múzeum gyűjteményében.
Kósza Sipos munkássága mindvégig magán viselte a szentendrei lét, a tanulóévek és a művészkollégák hatását, a nyolcvanas években, az emigráció időszaka alatt viszont karakteres saját
stílusa miatt ért el sikereket. Tájképeinek, kikristályosított figuráinak az alapjai a művész hatvanas
évekbeli grafikáiban lelhetők fel, amelyek pedig Vajda Lajosnak és körének a kisvárosi motívumokat gyűjtő és megjelenítő művészeti tevékenységéből eredeztethetőek. Így él tovább a történeti
szentendrei képzőművészet a mai vizuális kultúrában. (Ferenczy Múzeumi Centrum)

Zoltán Mária Flóra önfeledten élvezi a festést, örömét leli képeiben, melyeknek
erővonalai kitisztultak. A megálmodás és a megvalósítás között igazi önfeledt belső
szabadság tölti el, élete az újrakezdés hatására teljesedett ki. Most boldog igazán.

IRODALOM | bibliography
- Artmagazin 2016/ 14. évfolyam, 6. szám 42- 47 o.
- Zoltán Mária Flóra: Az Avignoni hálószoba kiállítási katalógus,
Műcsarnok Nonprofit Kft, 2016
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214 Molnár C. Pál (1894-1981)
n

Art deco aktok (Szabadban), 1926 körül
Art Deco Women Nudes (Outdoor), c. 1926
64,5x80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 14 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 41 791 - 53 731 EUR

Molnár C. Pál: Önarckép

412

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

413

215 Scheiber Hugó (1873-1950)

216 Perlmutter Izsák (1866-1932)

Nő piros ruhában (Thonet széken)
Woman in Red Dress (On Thonet Chair)

Kilátás a napsütéses udvarra, 1908
View of the Sunny Court, 1908

70x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

91x69 cm
Olaj, vászon, farost | Oil, canvas on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlmutter 1908

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 985 EUR	
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 179 - 5 970 EUR

Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 13 134 EUR	
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 14 925 - 20 896 EUR

n
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217 Bornemisza Géza (1884-1966)
n

Enteriőr gyümölcscsendélettel és madárkalitkával, 1919
Interior with Fruit Still Life and Bird Cage, 1919
102x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bornemisza Géza 1919
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 14 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 41 791 - 53 731 EUR
IRODALOM | bibliography
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina – Szücs György – Gosztonyi Ferenc,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006
- Bálint Aladár: Bornemisza Géza képei. In.: Nyugat
1922/7.

Matisse hivatalos tanítványa

1919

A Magyar vadak című Nemzeti Galériában megrendezett kiállítás tisztázta, hogy Matisse
szűkebb tanítványi köréhez két magyar festő tartozott: Bornemisza Géza és Perlrott Csaba
Vilmos. Sokan kerültek kapcsolatba a legnagyobb hatású fauve mesterrel, de az 1908-ban
alapított iskoláját csak ők ketten látogatták. A posztimpresszionista alapokra itt rakódott rá
a modern párizsi látásmód: a vad színkontrasztok és a festői formatorzítások. Bornemisza a
20. század első éveiben Nagybányán képezte magát, majd a híres párizsi magániskolában, a
Julian Akadémián. A modern szellemiségre érzékeny külföldi piktorént rendszeresen
megfordult az avantgárd legfontosabb mecénásának, Gertrude Steinnek a híres szalonjában a rue de Fleurus-ben. Matisse-szal akár itt is találkozott, azt viszont a mester saját kezű
igazolásából tudjuk, hogy tanítványa volt: „Én, alulírott, bizonyítom, hogy Bornemisza Géza
úr – aki mint tanítványom dolgozott műtermemben a múlt évben és az idén – kitűnt
munkájának komolyságával és művészi tehetségével. Ennek igazolásául adom ezt a
bizonyítványt. Henri Matisse, Paris, 1909. április 20.” Nemcsak ez a ritka dokumentum,
hanem a hamarosan Budapestre települő művész csendéletei (pl. Csendélet izomemberrel,
1910 körül; Piros csészés csendélet, 1919) is egyértelműen tanúskodnak Matisse
közelségéről: éles, mégis dallamos színkontrasztok, vöröshöz társított zöldek, megbillentett
asztalsíkok és tömegként felfogott terítők. Hasonló jegyek térnek vissza a most vizsgált,
még szintén a korai időszakában készített, 1919-es festményén, amelyen Bornemisza
kinyitja az enteriőr terét az asztali csendélet körül, hagyva, hogy a franciás észjárás szerint
szervezett erővonalak komplett egységgé szervezzék a képteret a limonádés kancsótól a
zöld madárkalitkáig, a kárpitozott karosszék íveitől a pirosló almákig. A festmény az életmű
– műkereskedelemben felbukkant – legnagyobb képe.

1919-ben, a első világháborúból visszatérő Bornemisza Gézát – feltehetően a Matisse-akadémián szerzett tapasztalataiban bízva – a Tanácsköztársaság vezetői egy művészeti
szabadiskola festészeti osztályának irányításával bízták meg. Az iskola egyik csoportja a
nyár folyamán Kaposvárra költözött, ahol a fiatal tanulókat Bornemisza mellett Rippl-Rónai József és Vedres Márk vezette be a képzőművészet világába. A proletárdiktatúra bukását
követő hónapok és évek történéseiről – szemben a párizsi tanuló időszakot – keveset
tudunk. 1922-ben gyűjteményes kiállítást rendezhetett a kor egyik modern szellemiségű
galériájában, a Belvederében. Az erről a kiállításról írt, Nyugatban közölt kritikájában
méltatta Bálint Aladár az érett festői életművet: „E kiállítás biztató reménysége annak,
hogy a majdnem egy évtizedes elszigeteltségünkben még nem sorvadtak el a nyugathoz
vezető eleven és éltető szálak, még nem hullottunk ki végképp a kultúra nagy egyetemességéből és kedvezőbb időkben, kedvezőbb feltételek között a magyar képzőművészet is
elfoglalhatja az őt méltán megillető helyet a nagy versengés világkoncertjében.”

Bornemisza Géza: Piros csészés csendélet, 1919, magántulajdon
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218 Bruck Lajos (1846-1910)

219 Szinyei Merse Pál (1845-1920)

A szultán kedvence
The Sultan’s Favorite

Barát, 1866
Religious, 1866

30,5x24 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bruck Lajos

52x39 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szinyei P. 1866

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 537 EUR	
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 582 - 4 776 EUR		

Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 11 940 EUR	
Becsérték: 6 000 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 17 910 - 25 373 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Vágvecsei Wellisch Alfréd tulajdonában
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és művészete, 1990, Budapest, kat. 33.
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220 Scheiber Hugó (1873-1950)

221 Scheiber Hugó (1873-1950)

Kalapos csavargó
Vagabond in Hat

Parkban (Újságot olvasó férfi), 1930-as évek
In the Park (Man Reading a Newspaper), 1930s

48,5x40,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned

60x52 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 955 EUR	
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 493 - 2 239 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 642 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 2 985 EUR

n
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222 Szőnyi István (újpest 1894-1960 zebegény)
n

Kettős portré, 1917
Double Portrait, 1917
130x96 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 2143/974, Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928, a Magyar Nemzeti Galéria, 2001 (1. tétel) kiállításának címkéje,
Nagybánya művészete, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996 (451. tétel) kiáll
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 53 731 EUR	
Becsérték: 24 000 000 - 48 000 000 Ft
Estimated price: 71 642 - 143 284 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Dr. Czigler István úr, majd Baracs S. tulajdona
KIÁLLÍTVA | exhibited
- Téli Tárlat, Műcsarnok, 1919
– Szőnyi István festőművész, Kossuth-díjas, a Magyar
Népköztársaság érdemes művésze gyűjteménye
kiállítása, Ernst Múzeum, 1954 (2. tétel)
– Nagybánya művészete, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1996 (451. tétel)
– Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928, Magyar
Nemzeti Galéria, 2001 (1. tétel)
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Fenyő Iván: Szőnyi István. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása,
Budapest, 1934, 1. kép
– Magyar Művészet, 1934/4., 126. oldal
– Pataky Dénes: Szőnyi István. Budapest, 1971. 1. kép
– Vadas József: Szőnyi István. In.: Budapest,
1979/9., 24. oldal
– Szabó Lilla: Adalékok Szőnyi István feltáratlan korai
korszakához. In.: Új Művészet, 1993/2, 39. oldal
– Szőnyi István 1894–1960. Szerk.: Klemmné Németh
Zsuzsa, Szőnyi István Alapítvány, Zebegény,
1994, 16. oldal
– Nagybánya művészete. Szerk.: Nagy Ildikó, Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 1996, 453. oldal
– Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928. Szerk.:
Zwickl András, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2001,
75. oldal
– Köpöczi Rózsa: A magyar festészet mesterei - Szőnyi
István, Kossuth Kiadó - Magyar Nemzeti Galéria,
2009, 1. kép
IRODALOM | bibliography
- Fenyő Iván: Szőnyi István. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása,
Budapest, 1934
– F. Z.: Téli tárlat. In.: Vasárnapi Újság, 1919/33.
– Kapos Nándor: Szőnyi István és a temperafestés
technikája. In.: Szabad Művészet, 1955/5., 220.
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Modern és klasszikus

Érzelem és értelem

A festmény nem véletlen szerepel kiemelt képként a Magyar Nemzeti Galéria két korszakos
jelentőségű tárlatán: az 1996-os Nagybánya-kiállításon és az 2001-es Árkádia tájain című
bemutatón. A fiatal Szőnyi kettős portréja összekapcsolja egymással a magyar modern festészet
nagy nemzedékének, a nagybányai piktoroknak a posztimpresszionizmusát és az új generáció első
világháború után szárba szökő neoklasszicista esztétikáját. A smaragdzöld, lágyan hullámzó
dombok a legjobbfajta nagybányai tájfestést idézik, míg a klasszicizáló módon beállított modellek
a reneszánsz nagymestereket. A festményre már az első pillanattól kezdve felfigyeltek a műértők.
Mikor Szőnyi bemutatta a Műcsarnok 1919-es Téli tárlatán, a Vasárnapi Újság kritikusa már ki is
emelte, mint a fiatal tehetség „eredeti felfogású, erősen stilizált kettős arckép”-ét. A Kettős
arcképpel Szőnyi elnyerte a Szinyei Társaság nagydíját.

A szakirodalom pontosan ismeri a kettős portré szereplőit. A férfi a szerb családba
született Roman Petrović (1896–1947), Bosznia-Hercegovina modern művészeti
életének egyik fontos szereplője: író és festő. A krakkói Jan Matejko Akadémián
tanult, Bosznia-Hercegovinában galériát is elneveztek róla. Rövid időt eltöltött
Nagybányán, ahol találkozott Szőnyivel és a szintén képzőművészként tanuló
Szilágyi Jolánnal (1895–1971). A székelyudvarhelyi születésű Szilágyi a budapesti
Iparrajziskolában tanult, majd 1916–1917 nyarát a Nagybányai Művésztelepen
töltötte. (Később Kernstok és Rippl-Rónai szabadiskolájában képezte magát, utána
pedig Moszkvában és Berlinben is élt.) Szőnyi kettős portréján modern bubifrizurában, vállára terített mintás kék kendővel látható, amint szívére helyezi bal kezét.
Az ifjú romantikus költőként áll mellette, kezében egy kis vörös kötettel. A kettős
portré nem egyszerűen egy barátság dokumentuma, hanem az ész és a szív, a
férfi és a nő klasszikus allegóriája.

Az életmű első főműve
A kép két évvel első bemutatása előtt született. Szőnyi Nagybányán festette 1917-ben, amikor
szabadságolt főiskolás katonaként ellátogatott az – akkor még el nem csatolt – művésztelepre. A
művésznövendékeket ábrázoló kettős portré festésmódja az első generációs nagybányai mesterek
hatását tükrözi. Ahogy az Árkádia tájain című katalógusban olvasható: „a sötét tónusokból
elővilágló arcok Ferenczy és Réti puhán megfestett, intim hangulatú naturalisztikus portréit
idézik. Szőnyi azonban nem a modellt álló személyek jellemzésére helyezi a hangsúlyt, a beszédes
gesztusú, átszellemült arcú alakok elemelkednek a konkrét szituációtól, az ünnepélyes, ugyanakkor bensőséges kettős portré spirituális töltést sugároz, ezt a tompán derengő fényektől átjárt
tájháttér is aláhúzza.” Az oeuvre első jelentős darabja sok szempontból megelőzi az 1920-as évek
első felében festett neoklasszicista Szőnyi-képeket, ugyanakkor a híres kettős portrék – köztük a
legendás Hegytetőn (1925, MNG) – előképének is tekinthető.
Alkimista technika
Kapos Nándornak köszönhetően – egész ritka módon – pontosan tudjuk, hogy milyen technikai
alapozással készült el a kép. Márpedig Szőnyi olyan alkimista precizitással kísérletezte ki a
megfelelő technológiát, mint a régi mesterek. Kapos szerint vásznait fiatalon maga alapozta le
„7%-os enyvoldathoz adott champagnei krétával, horganyfehérrel és némi lenolajfirnisszel
keverten. Saját alapozással készült pl. többek között kettős önarcképe, valamint a Petrovics
Románról és Szilágyi Jolánról készült kettős portré. Ha ma mással is készítteti vásznai alapozásait,
figyelme kiterjed a felhasználásra kerülő anyagok megbízhatóságára, maga határozza meg
egy-egy anyag mennyiségét, vagy tiltja meg valamely bár általánosan használt, de nem kívánatos
alkatelem bekeverését az alapozó masszába.” A mély, tüzes színvilágot adó különleges, sötét
alapozás még ma is tetten érhető a festmény hátoldalának viaszos tapintásán.
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Romantikus művészlelkek
Szőnyi első monográfusa, Fenyő Iván már kiemelten írt a képről, pontosan
mutatva be az életmű első főművének magával ragadó romantikus hevületét:
„Kettős portréját 22 éves korában festette és e festmény hangulatának éppen az
ifjúság rendületlenül romantikus kultúrahite ad friss bájt. A fiú a lány vállán
nyugtatja kezét s a lány rejtett érzéseit az arckifejezésen kívül a kendőt összefogó
balkéz halk pátosza árulja el. Mindkettőnek arc átszellemült. Merengő, inkább
befelé néző tekintetük más-más irányba réved, de az azonos fokú belső
áthevültség megteremti köztük a lelki kapcsolatot. A fiatal festő annyira
megittasodott a művészet új hatalmától, hogy ebben a két emberben is a
»művészlelkeket« festette meg. A szinte velenceies tájháttér szelíd lankáival adja
meg a kellő hangulati keretet a fiatal párnak. Alig néhány Szőnyi-festményen
érezzük azt a problémamentes lírai tüzet, melyre példa a Kettős portré volt.”
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223 Chikán Bálint (Budapest 1952 – 1999 Eger)
Önarckép gyűjtemény 151 db
n

Bálint Chikán’s Self Portrait Collection 151 pieces
A 151 mű együttes kikiáltási ára: 6 000 000 Ft / 17 910 EUR	
Becsérték: 7 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 20 896 - 35 821 EUR

chikán bálint
önarckép gyűjtemény
16. Óvári László
Önarckép, 1968

17. Gross Arnold
Önarckép

18. Buhály József
Önarckép, 1978

19. Csáji Attila
Önarckép, 1969

20. Imre István
Önarckép

17,5x8,5 cm
tusrajz
J.j.l.: Óvári 68

1. Lakner László
Önarckép, 1970

23x21,5 cm
linómetszet
J.j.l.: G.A.; j.a.b.: Kis Linó;
j.a.j.: Gross Arnold

17x12,2 cm
linómetszet
J.a.b.: 1978 dec 6.;
j.a.j.: olvashatatlan jelzés
(önarckép)

19x10,5 cm
vegyes technika
J.j.l.: 1969 Bálintnak Attila

17,6x11,4 cm
ecsetrajz
J.j.l.: Imre

2. Borsos Miklós
Önarckép, 1966

3. Gerzson Pál
Önarckép

4. Tichy Kálmán
Önarckép

5. Varga Nándor Lajos
Önarckép, 1932

21. Molnár C. Pál
Önarckép, 1966

22. Sugár Gyula
Önarckép, 1947

23. Szentiványi Lajos
Önarckép

24. Vásárhelyi Antal
Önarckép, 1975

25. Szántó Piroska
Női portré

6. Bukta Imre
Önarckép, 1980

7. Bálint Endre
Önarckép, 1941

8. Bálint Endre
Önarckép, 1952

9. Birkás Ákos
Önarckép

10. Dési Huber István
Önarckép, 1922

26. Konecsni György
Önarckép

27. Holló László
Önarckép, 1966

28. Szabó Vladimir
Önarckép, 1967

29. Vén Emil
Önarckép, 1970

30. Gábor Móric
Önarckép, 1966

11. Frank Frigyes
Önarckép

12. Gyémánt László
Önarckép, 1969

13. Korniss Dezső
Önarckép, 1945

14. Nagy Ernő
Önarckép, 1973

15. Orosz Gellért
Önarckép

31. Deim Pál
Geometrikus kompozíció, 1971

32. Csík István
Önarckép

33. Csíkszentmihályi Róbert 34. Vilt Tibor
Önarckép, 1972
Önarckép, 1969

12,5x8,3 cm
ceruzarajz
J.f.: Chikán Bálintnak; j.j.l.: 1970
Lakner László

32x24 cm
szitanyomat
J.a.b.: szitanyomat/ próba/ S/. ;
j.a.k.: 1980; j.a.j.: Bukta Imre

12,3x8,4 cm
tusrajz
Jelzés nélkül
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11x7 cm
tusrajz
J.j.l.: Borsos c. 966

22,9x20,5 cm
diópácrajz
J.j.l.: Chikán Bálintnak szeretettel
Bálint Endre 1972. II. 14;
j.j.f.: Bálint 941

25x18 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Gyémánt 69

12,5x8,5 cm
színes ceruza
J.j.l.: Gerzson

26,5x17 cm
tusrajz
J.j.f.: Bálint 52

14x9,5 cm
monotípia
J.a.b.: 5; j.a.j.: Korniss, 1945

12,5x8,3 cm
12,5x8,3 cm
ceruzarajz
rézmetszet
J.: Chikán Bálint ifjú műbarátunknak J.a.j.: Varga; j.j.f.: VNL 1932
szíves emlékül! Budai 1967.
augusztus Tichy Kálmán

28x18,5 cm
ceruzarajz
J.a.k.: Birkás Ákos

25x17 cm
rézkarc
J.a.b.: Baráti tisztelettel 1973;
j.a.j.: Nagy Ernő

11x9 cm
rézkarc
J.j.l.: Huber 1922; j.a.b.: 22/30
(Önarckép); j.a.j.: Dési Huber István
rézkarc

17,2x14 cm
ceruzarajz
J.b.f.: Orosz G.

12,5x18,2 cm
ceruzarajz
J.j.l.: MCP 1966

28x19 cm
tollrajz
J.k.l.: Konecsni Gy.

20x28,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Deim Pál 971

18,8x14,4 cm
tusrajz
J.b.l.: Chikán Bálintnak szeretettel
még egy újabb elkészül; j.j.l.: Sugár
Gyula 1947. Püsköknádasd

12,4x8,7 cm
iron
J.j.l.: Holló László Debrecen
1966 IX. 17.

17,5x8,5 cm
tusrajz
, J.j.l.: Csík

12,3x10,3 cm
filctoll
J.j.l.: Szentiványi

12,6x8,5 cm
golyóstoll
J.b.l.: Chikán Bálintnak
Bp. 1967 okt.;
j.j.l.: Szabó Vladimir

12,3x8,4 cm
filctoll
J.l.: Csíkszentmihályi Róbert
1972. november

30,3x18,3 cm
tusrajz
J.j.k.: Vásárhelyi Antal 1975

28x20 cm
filctoll
J.j.l.: Vén 1970

15x11 cm
golyós iron
J.b.l.: Chikán Bálintnak az első
magyar önarckép gyűjtőnek.
Tisztelete jeléül: Vilt Tibor; 69.1.5.

12,5x8,3 cm
iron
J.l.: Szántó Piroska ilyen

13x9,8 cm
iron
J.b.l.: Önarckép 1966 IX.;
j.j.l.: Gábor Móric Chikán
Bálintnak

35. Mokri Mészáros Dezső
Önarckép, 1968

10,5x8,8 cm
iron
J.b.l.: Chikán Bálintnak szeretettel
Mészáros Dezső; j.j.l.: 1968. VII. 11.
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36. Bortnyik Sándor
Önarckép, 1918

37. Kurucz Dezső István
Önarckép

38. Kass János
Önarckép

39. Würtz Ádám
Önarckép, 1967

40. Gross Arnold
Önarckép, 1968

56. Vecsési Sándor
Önarckép

57. Mihály Gábor
Önarckép, 1984

58. Szántó Piroska
Női portré

59. Ilosvai Varga István
Önarckép, 1924

60. Kádár János Miklós
Önarckép, 1992

41. Domanovszky Endre
Önarckép

42. Csohány Kálmán
Önarckép, 1966

43. Csáki-Maronyák József
Önarckép, 1968

44. Amerigo Tot
Önarckép, 1970

45. Andrássy Kurta János
Önarckép, 1967

61. Engel Tevan István
Festő műtermében

62. Németh Aladár
Önarckép

63. Józsa János
Önarckép, 1966

64. Bunus Ioan
Átkelés a Dunán, 1982

65. Győrffy Sándor
Bélyegterv, 1986

46. Barcsay Jenő
Önarcképk

47. Czóbel Béla
Önarckép

48. Kmetty János
Önarckép

49. Nyergesi János
Önarckép

50. Z. Gács György
Önarckép, 1967

66. Győrffy Sándor
Bélyegterv, 1986

67. Győrffy Sándor
Bélyegterv, 1984

68. Baán Sziget Pálma
Női portré, 1992

69. Szurcsik János
Önarckép, 1975

70. Somogyi Győző
Önarckép

51. Ujvárossy László
Önarckép, 1996

52. Schlosser Béla
Önarckép

53. Veszely Ferenc
Önarckép, 1967

54. Záborszky Gábor
Önarckép, 1976

55. Sáros András Miklós
Önarckép, 1980

71. Stefanovits
Önarckép, 1982

72. Domokos Géza
Önarckép, 1970

73. Király Róbert
Önarckép, 1969

74. Arató jános
Férfi porté, 1970

75. Aczél Ilona
Önarckép, 1968

27,5x18 cm
linómetszet
J.a.b.: Linó;
j.a.j.: Bortnyik 918

22,5x19 cm
filctoll
J.j.l.: Domanovszky

12,3x8,5 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Barcsay

50x69,5 cm
szitanyomat
J.o.b.: Chikán Bálintnak barátsággal
önfejemtől Ujvárossy László;
j.a.k.: 5/8;
430j.a.j.:
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s e l b a c h 1996
galéria

14,8x10,5 cm
filctoll
J.j.l.: Kurucz D Is;
j.b.f.: 4251

12,6x8,5 cm
filctoll
J.f.: Csohány 1966

12,5x8,5 cm
iron
Jelzés nélkül

32,5x24,5 cm
nyomat
J.a.b.: 5,9,11,16,26,28,47,49,61;
j.a.j.: Schlosser Béla

12,5x8,5 cm
filctoll
J.a.: Chikán Bálintnak
Kass János

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.k.l.: Bpest 968. XI.25
Csáki-Maronyák József

12,5x8 cm
vörös kréta
J.j.l.: Kmetty

42,5x30,5 cm
kollázs
j.a.: Önarckép 12-38-kor
Bálintnak-sok szeretettel
1977 május Veszely Ferenc

10,6x6,5 cm
tus
J.a.: Würtz Ádám; j.o.b.: Chikán
Bálintnak 1967 III. 1.

12,3x8,3 cm
golyós iron
J.b.l.: Chikán Bálintnak;
j.j.l.: A.Tot. 70

15x10,2 cm
diópác
J.b.f.: Nyergesi János

20,5x22,5 cm
computer grafika
J.a.b.: "Komputer grafika"
lemezszita próbanyomat II;
j.a.j.: Záborszky 1976

filctoll
J.k.l.: G.A. 68

12,5x8,3 cm
tusrajz
J.j.l.: Andrássy Kurta János
1967 nov. 25.

13,4x8,8 cm
tollrajz
J.b.l.: 1967. III. 30.; j.j.l.: Chikán
Bálintnak csodálkozással
Z. Gács György

26x18,2 cm
akvatinta
J.a.b.: No. 35092820775;
j.a.k.: E.A. V/XV;
j.a.j.: Sáros András Miklós 1980

12,4x8,4 cm
tollrajz
Jelzés nélkül

29x20,5 cm
tollrajz
J.a.: Chikán Bálintnak szeretettel:
Engel Tevan István

29,7x21 cm
szitanyomat
j.a.b.: Selfportrait Stamps Grimace
Variations No.2.; j.a.j.: 13/14 Győrfyy
Sándor 1986

11,5x7 cm
vegyes technika
J.j.l.: Stefanovits 82

18x16,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Chikán Bálint barátonak
Mihály Gábor 1984

12,5x13,5cm
mezotinto, papír
J.a.b.: Bálintnak szeretettel
Német Önarckép; j.a.j.: Aladár

29,7x21 cm
szitanyomat
j.a.b.: Selfportrait Stamps No.1.;
j.a.k.: 15/13 ; j.a.j.: Győrffy Sándor
1984

21,5x16 cm
hidegtű
J.j.k.: Chikán Bálintnak;
j.j.l.: Géza Domokos 70

29,5x19,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Szántó Piroska

15x12 cm
rézkarc
J.b.l.: JJ; j.a.b.: Önarckép 1966;
j.a.j.: Józsa János

21x14,5 cm
filctoll
J.b.l.: Chikán Bának Baán
Sziget Pálma; j.j.l.: 1992. X. 10.

23x20 cm
filctoll
J.j.l.: Király Róbert 1969

30x19 cm
tus, grafit, papír
J.b.l.: Ilosvai Varga I. Paris 1924.

13x20 cm
vegyes technika
J.a.j.: Chikánnak Bunus

30,2x18,5 cm
tusrajz
J.b.f.: Szurcsik 975; jelezve
hátoldalon: Szurcsik János
Önarckép

22x20 cm
filctoll
J.j.l.: Arató János 1970

23,5x20,5 cm
filctoll
J.b.l.: Kádár J.M. 92

29,7x21 cm
szitanyomat
J.o.j.: Győrffy Sándor H-1073 Budapest
Akácfa u. 47. Hungary 10/14 Győrffy
Sándor 1986

17x15,5 cm
szitanyomat
J.j.l.: Somogyi Győző

17x14 cm
tollrajz
J.f.: Chikán Bálintnak szeretettel
Aczél Ilona BP 968 júl. 15.;
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76. Mihály Gábor
Önarckép

77. Sváby Lajos
Önarckép, 1964

78. Szabó Vladimir
Férfi a természetben

79. Vilt Tibor
Fej, 1969

80. Bunus Ioan
Bélyegterv

96. Ruzicskay György
Önarckép, 1966

97. Diósy Antal
Önarckép

98. Farkas Eszter
Önarckép, 1970

99. Hajnal Gabriella
Önarckép, 1968

100. Moldován István
Önarckép

81. Pronkay Vince
Önarckép, 1998

82. Duray Tibor
Önarckép, 1967

83. B. Mikli Ferenc
Önarckép

84. Mikus Sándor
Önarckép

85. Miháltz pál
Önarckép, 1968

101. Németh Kálmán
Önarckép

102. Arató Ilona
Önarckép

103. Gross János
Önarckép, 1962

104. Halmágyi István
Önarckép, 1969

105. Kontuly Béla
Önarckép, 1968

86. Papp Oszkár
Önarckép, 1968

87. Pekáry István
Önarckép, 1966

88. Rákosy Zoltán
Önarckép, 1967

89. Schaar Erzsébet
Önarckép, 1969

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Rákosy Z

8,5x7,7 cm
tollrajz
J.b.l.: 69 május;
j.j.l.: Schaar Erzsébet

90. Gálffy Lola
Önarckép

106. Illés Árpád
Önarckép, 1967

107. Biai-Föglein István
Önarckép, 1966

108. A. Tóth Sándor
Önarckép, 1967

109. Várady Tibor
Önarckép, 1970

110. Feszty Masa
Női portré, 1967

91. Böhm Lipót
Önarckép, 1968

92. Boldizsár István
Önarckép, 1967

93. Mácsai István
Önarckép, 1967

94. Scholz Erik
Önarckép, 1967

95. Patay László
Önarckép, 1967

111. Juhász Erika
Női portré, 1970

112. Kántor Andor
Önarckép, 1969

113. Szabó János
Önarckép

114. Gerzson Pál
Önarckép, 1971

115. Fenyő György
Önarckép, 1968

19x15 cm
tollrajz
Mihály Gábor: Önarckép; j.b.l.: kb.
15 évvel ezelőttire sikerült, mert
ilyen régen nem rajzoltam.

20x15 cm
szitanyomat
J.a.b.: Chikán Bálintnak nagy
szeretettel Pronkay Vince
1998. december 9.

12,5x8,5 cm
filctoll
J.b.l.: Chikán Bálintnak 68 III. 26.,
j.a.j.: Papp Oszkár

9,5x8,5 cm
filctoll
j.b.l.: Poldi 1968; jelezve a
hátoldalon: Kedves Bálint itt küldöm
a kért rajzot.
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27x21 cm
filctoll
J.j.l.: Sváby Lajos 1964

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Duray T 1967

14,8x10,5 cm
tollrajz
J.j.l.: 19 Pekáry 66

12,5x8,3 cm
tollrajz
J.j.l.: Boldizsár Chikán Bálintnak
1967 VII/ 20

8,5x12,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Chikán Bálintnak
nagyrabecsüléssel
Szabó Vladimir

12,5x8,5 cm
filctoll
J.b.l.: B.Mikli Ferenc

12,5x8,5, cm
ceruzarajz
J.b.l.: Chikán Bálintnak 67 IV. 1.
Mácsai István

7x13 cm
tollrajz
J.b.l.: 969.1.5.; Jelezve: Chikán
Bálintnak az első magyar
önarcképgyűjtőnek
Tisztelete jeléül: Vilt Tibor

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.j.k.: Mikus Sándor

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.j.f.: Chikán Bálintnak;
j.b.l.: Scholz 67.

13x18 cm
vegyes technika
J.b.l.: Ioan Bunus AAS

15x9,7 cm
vegyes technika
J.b.L.: 1968. IV. 19.
Miháltz Pál

15,3x10,5 cm
tollrajz
J.a.k.: Gálffy Lola

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Patay 1967

11x7 cm
filctoll
J.j.l.: Ruzicskay

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.k.: Németh Kálmán

12,5x8,5 cm
grafit
J.b.l.: 967 május 20.;
j.j.l.: emlékül Chikán Bálintnak
Illés Árpád

16,5x11,2 cm
tollrajz
J.b.l.: Chikán Bálintnak
szeretettel Juhász Erika
1970. I. 8.

10,5x7,8 cm
tollrajz
J.k.: Diósy Antal

12,5x8,5 cm
filctoll
J.a.b.: Chikán Bálintnak
megbecsüléssel emlékül:
Arató Ilona

11x7 cm
tus
j.k.l.: Kissé idealizálva! Öregebb
és kopaszabb vagyok. Biai

12,5x8,5 cm
tusrajz
J.b.l.: Chikán Bálintnak szeretettel
1969 V. 14; j.j.l.: Kántor Andor

12,5x8,5 cm
szén
J.b.l.: Chikán Bálintnak Farkas
Eszter 1970 BP

15,5x9,2 cm
tus
J.j.l.: Gross János 1962

12,5x8,5 cm
tusrajz
j.j.l.: Pápa 1967, XII. 10.,
j.k.l.: a. Tóth Sándor Chikán
Bálintnak

13x9 cm
tollrajz
J.b.l.: Szabó János

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.k.: Chikán Bálintnak
Hajnal Gabriella 1968. VII.

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.k.l.: Halmágyi István;
j.b.l.: Bp 1969 okt. 1.

12,7x10,5 cm
tollrajz
J.b.l.: Ch Bálintnak szeretettel:;
J.j.l.: Várady 1970

15x10,5 cm
ceruzarajz
j.b.l.: Boldog új évet kíván
Gerzson Pál 1971. XII.

15,5x10,5 cm
vegyes technika
J.j.l.: Moldován István

12,5x8,5 cm
grafit
J.k.l.: Chikán Bálintnak
Kontuly Béla 1968-II.9-

12,3x8,3 cm
grafit
J.j.l.: Feszty Masa 1967

12,5x8,5 cm
filctoll
J.b.l.: Fenyő Gy 1968;
j.o.b.: Chikán Bálintnak
Kieselbach galéria
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116. Gráber Margit
Önarckép

117. Mattioni Eszter
Női portré, 1968

118. Szabó Lajos
Önarckép, 1967

119. Breznay József
Önarckép, 1967

120. Beck Judit
Önarckép, 1966

136. Kántor Lajos
Önarckép, 1969

137. Garabucz Ágnes
Önarckép, 1969

138. Gábor Mariann
Önarckép

139. Iván Szilárd
Önarckép, 1966

140. Kleider János
Önarckép, 1969

121. Halmágyi István
Önarckép, 1993

122. Bokor vilmos

124. Mattioni Eszter
Önarckép, 1969

125. Varga Nándor Lajos
Önarckép, 1967

141. menyhárt józsef
Önarckép, 1969

142. Eigel István
Önarckép, 1969

143. Csillag István
Önarckép, 1967

144. kuti dénes
Önarckép, 1992

145. Kundász Emese
Önarckép, 1968

129. tamás ernő
Önarckép

130. Lenhardt György
Önarckép, 1970

146. ismeretlen művész
Polaroid fotója
Önarckép

147. ismeretlen művész
Önarckép, 1967

148. Kornis György
Önarckép

149. ismeretlen művész
Önarckép, 1969

150. Élesdy István
Önarckép, 1968

151. Gunda Antal
Önarckép, 1966

A chikán bálint
gyűjteményről
készült könyv
borítója

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Gráber

12,3x8,5 cm
tollrajz
J.k.l.: Mattioni Eszter Bp.
1968. IV. 11.

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Szabó Lajos
1967 jún. 21.

9x6,5 cm
tollrajz
J.a.k.: Halmágyi István

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
j.b.l.: Chikán B.-nak 1968. VII.;
j.j.l.: Bokor Vilmos

Önarckép, 1968

123. Barba Péter
Önarckép, 1969

126. Kapussy György
Önarckép, 1969

127. Haranghy Jenő
Önarckép, 1968

128. szentgyörgyi kornél
Önarckép, 1967

12,5x8,5 cm
12,5x8,5 cm
ceruzarajz
filctoll
J.f.: Chikán Bálint igen kedves fiatal J.b.l.: 1968; j.j.l.: Haranghy Jenő
barátunknak testvéri szeretettel;
j.j.l.: 969 Kapussy Gy. Bp

131. Lenhardt György
Önarckép, 1970
14,4x10 cm
ceruzarajz
J.b.l.: Lenthardt György 1970
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132. Basilides Sándor
Önarckép, 1967

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.b.l.: 1967. IV. 21.; j.j.l.: Bálint
öcsémnek szeretettel Basilides
Sándor

15x11 cm
vegyes technika
J.j.l.: Barba Péter 1969

12,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Szentgyörgyi 967

133. Scholz Erik
Önarckép, 1966

12,7x10,6 cm
vegyes technika
J.k.l.: Chikán bálintnak szeretettel…
Scholz E. 1966 X.8.

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.b.l.: Chikán Bálintnak emlékül:
1967-5-31; j.j.l.: Breznay József

12,5x8,5 cm
filctoll
J.j.l.: Mattioni E; j.k.l.:
Tomaj, 1969 ápr. 12

12,5x8,5 cm
filctoll
J.j.l.: Tamás

134. A. Tóth Sándor
Önarckép
14,5x11,5 cm
ceruzarajz
J.j.l.: ATS

12,5x8,5 cm
diópác
J.j.l.: Beck Judit

8,5x10 cm
tus
J.b.f.: Varga N L

19,5x8,5 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Lenthardt György 1970

135. farkas aladár
Önarckép, 1966

12,5x8,5 cm
tus
J.j.l.: Chikán Bálintnak Bpest
1966 dec. Farkas Aladár

12,5x8,5 cm
vegyes technika
J.k.l.: Chikán Bálintnak művészet
szeretetéért Kántor L.

12,5x8,5 cm
vegyes technika
J.a.b.: Menyhár József
1969. szept.

11x9 cm
polaroid fotó
Jelzés nélkül

12,5x8,5 cm
golyóstoll
J.j.l.: Gunda 1966

12,5x8,5, cm
ceruzarajz
J.a.b.: Chikán Bálintnak szeretettel;
j.j.l.: 69. Garabucz Ágnes

15x9 cm
tus
J.a.b.: Chikán Bálintnak
1969. dec Eigel István

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.j.l.: Szignó 1967

8x5,5 cm
tollrajz
j.j.f.: Gábor

12,5x8,5 cm
tollrajz
J.b.f.: Chikán Bálint úrnak;
j.b.l.: Csillag István Budapest
1967 II.

12,5x8 cm
ceruzarajz
J.j.l.: Kornis György

10x8 cm
tus
j.b.l.: Iván 966 X

10,5x15 cm
tollrajz
j.b.l.: Drága Bálintunknak sok szeretettel egy szovátai kocsmástól, egy
becsületes paraszt aki festő akar
lenni!!! 1992. X. 25. Kuti Dénes

12,5x8,5 cm
vegyes technika
J.j.o.: Szeretettel Bálint-naK
t. 1969

11,5x9,5 cm
tollrajz
j.j.l.: BP 1969 I.3. Kleider János

14x11,5 cm
ceruzarajz
j.a.b.: Chikán Bálintnak
szeretettel, 1968 Kundász

12,5x8,5 cm
filctoll
J.k.: Chikán Bálint barátomnak
szeretettel Élesdy István
1968. V. 11.
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224 Hajnal János (budapest 1913-2010 róma)

225 Kádár Béla (1877-1956)

Párban, 1964
In Pairs, 1964

Arcok, város
Faces, City

103x69 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: G. Hajnal 1964 Rome

86x61 cm
Lavírozott tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kádár Béla

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 940 EUR	
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 090 - 3 582 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 373 EUR	
Becsérték: 3 000 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 8 955 - 14 925 EUR

n
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226 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Az új világ (A tudomány születése)
The New World (Birth of the Science)
84x61 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 448 EUR	
Becsérték: 4 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 11 940 - 23 881 EUR
PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor bécsi magángyűjteményben

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

17.

Isaac Newton
William Gilbert
Johann Friedrich Blumenbach
William Herschel
Gottfried Wilhelm Leibniz
John Locke
Immanuel Kant
Anton van Leeuwenhoek
Leonhard Euler
Blaise Pascal
Jacques-Étiene Montgolfier
Joseph-Michel Montgolfier
Antoine Lavoisier
Joseph Priestley
Andres Celsius
Sir Joseph Banks
Henry Cavendish
James Watt
Carl von Linné / Carolus Linnaeus

16.

15.
14.
13.
11.

12.

18.

19.
9.
10.

3.
8.
4.
6.

5.

2.

1.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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227 Glatz Oszkár (1872-1958)

228 Lotz Károly (1833-1904)

Kislányok napsütéses dombon, 1919
Girls on the Sunny Hillside, 1919

Fürdő után (Forrásnál)
After the Bath ( At the Fountain)

54x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 19

77x26 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Lotz K.

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 791 EUR	
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 388 - 3 582 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 985 EUR	
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 478 - 7 463 EUR

n

n

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Sarkadi András gyűjteményében
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229 Paál László (Zám 1846 - 1879 Charenton)
n

Naplemente (Rőzseszedő), 1874 körül
Sunset (Brushwood Gatherer), c. 1874
61x43,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: L. de Paál
Hátoldalon | Reverse: Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma: 1066/1984.
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 35 821 EUR	
Becsérték: 16 000 000 - 22 000 000 Ft
Estimated price: 47 761 - 65 672 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
- Egykor Chorin Ferenc gyűjteményében
KIÁLLÍTVA | exhibited
- 2018, Paál. A természet katedrálisában, Bozsó Gyűjtemény,
Kecskemét
REPRODUKÁLVA | reproduced
- Lázár Béla: Paál László élete és művészete. Budapest, 1929,
106. kép
- Bényi László: Paál László 1846-1979. Budapest, 1979, 31. kép
- Bényi László: Paál László 1846-1979. Budapest, 1983, 96. kép
- Paál László (1846–1879) festőművész kiállítása. A természet
katedrálisában. Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét, 2018, 221. oldal
IRODALOM | bibliography
- Lázár Béla: Paál László. Budapest, 1903.
- Lázár Béla: Paál László élete és művészete. Budapest, 1929
- Bényi László: Paál László 1846-1979. Budapest, 1979
- Bényi László: Paál László 1846-1979. Budapest, 1983
- Bakó Zsuzsanna: Paál László. Kossuth Kiadó–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2009

Chorin Ferenc portréja

442

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

443

Munkácsy Mihály: Pásztorleány az erdőben, 1886, magántulajdon

Drámai naplementék
Paál László most bemutatott alkotása a festő érett,
barbizoni korszakának reprezentatív darabja. Azután
készül, hogy a művész barátjának, Munkácsy Mihálynak
kérlelésére 1872-ben Párizsba költözött. A tehetséges
fiatal festő a nyarat Colpachon, Munkácsyék luxemburgi
kastélyában töltötte, majd rövid düsseldorfi kitérő után
1873 tavaszán visszatért a francia fővárosba. Ekkor fejezte
be a Naplemente című, nagy méretű kompozícióját (1873,
olaj, vászon, 126,5×189 cm), amely ma a Nemzeti Galéria
kincse. Ennek az erdőmélyi, lángoló őszi színekben izzó,
farakásos földutak perspektivikus eltűnésére komponált
képtípusnak ismertek még drámaibb felfogású, kisebb
változatai is, az egyik a Nemzeti Galériából (Naplemente,
1873, olaj, vászon, 65,5×54,5 cm), illetve annak „testvére”,
a most vizsgált rőzseszedős Naplemente, amely még
magántulajdonban található.
Barbizoni rengeteg
A rőzseszedős Naplemente 1874 körül készült, miután Paál
végleg rálelt arra a tájra, mely élete végéig legfőbb ihlető
forrásává vált. A fiatal magyar művész nem Párizsban
töltötte idejét, hanem az ötven kilométerre fekvő, óriási
erdőkkel szegélyezett apró faluba, Barbizonba. Letelepedésekor ez a vidék – a híres fontainebleau-i erdő – már jó

Paál László: Erdő belseje, 1877,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
444

Kieselbach galéria

négy évtizede a tájképfestők legkedveltebb helyszíne volt
Franciaországban. Rousseau, Corot, Diaz, Daubigny, Dupré
és társaik után Paált is mélyen megérintette a környék
hangulata. „Megtaláltam azt, ami után szívem vágyott –
írta egyik levelében –, nem hiszem, hogy van szebb vidék a
világon.” Paál László itt készült képei jól példázzák azt,
hogy a legtöbb barbizoni festő esetében az erdős táj nem
csupán egy véletlenszerűen kiválasztott természeti részlet,
hanem elsősorban meditációs motívum, a világ olyan
szeglete, mely megihleti a lelket, s melyben az élmény
kifejezésének vágya ábrázolható, konkrét formára lel.
Műkereskedelmi szenzáció
Az egykor Chorin Ferenc gyűjteményében őrzött
festményt elsőként Lázár Béla mutatta be a közönségnek
Rőzseszedés címmel, 1929-ben kiadott monográfiájában.
Több mint ötven év elteltével, Bényi László már hiába
kutatott a kép után, nem bukkant a nyomára, s így csupán
egy archív fotó fekete-fehér reprodukcióját illeszthetett
Paál László életművéről szóló könyvébe. A mű elkészülte
után több mint százharminc évvel, közel hét évtizedes
lappangás után bukkant fel ismét a Naplemente a
műkereskedelem berkein belül, újabb adalékkal szolgálva a
19. század talán legjelentősebb magyar festőjének
életművéhez. Mostani, újbóli felbukkanása igazi
szenzációja a téli árverésnek.

Egy különleges gyűjtemény
A festmény egykori tulajdonosa a két világháború közötti
magyar gazdasági élet talán legjelentősebb alakja, ifjabb
Chorin Ferenc volt. A nagypolgári zsidó családba született
fiatal jogász 1919-ben vette át apjától a Salgótarjáni
Kőszénbánya igazgatását. Chorin – mint az iparmágnás
Weiss Manfréd veje és felsőházi tag – a Horthy-rendszerrel alkut kötő zsidó nagytőkések vezető figurájává vált.
A kormányzót még a portugáliai emigrációja alatt is támogató befolyásos üzletember a német megszállás után
választási helyzet elé került: ha eladja a hadianyaggyártó
Weiss Manfréd-féle komplexum felett a hatalmat az
SS-nek, akkor családjával szabadon távozhat az országból.
A kegyetlen megpróbáltatásokon átesett üzletember élt a
lehetőséggel. A nagyiparos Chorin a kommunista
hatalomárvétel után sem térhetett vissza Magyarországra,
sikeres emigráns üzletemberként halt meg New Yorkban.
Chorin Ferenc mint a két világháború közötti nemzeti
érzelmű nagypolgárság egyik művelt képviselője, komoly
műgyűjteményt halmozott fel, elsősorban francia
romantikus és nagybányai festményekből, valamint erdélyi
ötvösművekből. Ennek, a történelem viharai által
szétszóratott kollekciónak az egyik különleges ékköve volt
Paál László drámai Naplementéje.

Paál Lásszló: Erdő mélye, 1877,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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A KERET FEJEZI BE
A KÉPET!

peterkepkeret@gmail.com
www.peterkepkeret.hu
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Magyarországon egyedüliként gyártunk klasszikus
technológiák felhasználásával képkereteket.
Múzeumi minőségre törekszünk.
XIX. századi dísznyomó géppel eredeti, kézzel vésett
hengerekkel reprodukálunk régi blondel, vagy
sordíszes egyedi képkereteket.

EGYEDI KÉPKERETEK GYÁRTÓJA
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