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Kieselbach ÁKOS művészettörténész
Máthé Ferenc festménybecsüs
szűcs andrás festménybecsüs

Kedve s Ügyfele i n k !
A Kieselbach Galéria a 64. őszi árverésén a szokásosnál is nagyobb kapacitást biztosít mind a telefonos, mind a
fix vételi megbízások teljesítésére. Kérjük, éljenek vele!

A katalógust tördelte és a katalógusban szereplő analógiákat Kieselbach Ákos válogatta
A katalógust szerkesztette:
Kieselbach tamás, kieselbach ákos, kieselbach anita, varga zsófia, mester dóra
A katalógusban szereplô tanulmányok szerzôi: Molnos Péter, Rieder gábor mûvészettörténészek

Valamint felhívjuk figyelmüket, hogy a megváltozott szabályozás értelmében új típusú előzetes regisztráció szükséges a
licitáláshoz. Amennyiben lehetőségük van rá, ezt a kiállítás ideje alatt szíveskedjenek megtenni. A regisztráció menetéről
bővebb információt kérhetnek a +36 30 948 1644 –es telefonszámon vagy a galériában személyesen. Kollégáink örömmel
állnak rendelkezésükre.
Köszönettel a Kieselbach Galéria

Munkatársak:
kolozsvárY gyöngyvér, orlik erika, VÉKONy BALÁZS, Winkler dóra

Kiadta: Kieselbach Galéria
Koordinátor: kieselbach anita
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V. Szent István krt. 5.
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1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

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

Fotó: Darabos György

Fax: +36-1-269-2219
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Á R V ERÉS I F E L T É T E L EK

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

15. Az árverési katalógusban „VÉDETT”, vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplô tárgyakat
Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/.
A „VÉDETT” jelzésû tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonos változás pedig bejelentési
kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./
Amennyiben a tárgyat az árverési vevô exportálni szeretné, akkor az Aukciósház a kiviteli
engedély költségét - exportköltség - továbbszámlázza az árverési vevôre.
Árverési vevô a kiviteli engedély elkészültét követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére.
A kulturális javak külföldre vitelérôl a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik.
A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetôk ki az
országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés elôtt elôre jelezzék.
16. Amennyiben az árverési vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az
általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház - a megbízásnak megfelelôen –
teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el.
Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelôzôen 24 órával
eljuttatni, vagy 00-36-1-269-2219 faxszámra elküldeni szíveskedjenek.
17. A vételi megbízás elfogadásához 20 % elôleg befizetése szükséges, amely sikertelen
licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az elôleg teljes összegét foglalónak
kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevô vevôre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegû megbízást ad,
vagy az árverési vevôk magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevô
árverési vevô az árverés után az elôleget minden levonás nélkül visszakapja.
Lehetôség van telefon keresztüli árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges.
Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhetô,
a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendô. Az esetlegesen felmerülô
telekommunikációs problémákért felelôsséget nem vállalunk.
Azonos összegû vételi megbízások esetén a korábban érkezô vételi megbízást részesítjük
elônyben.
18. Amennyiben az árverési vevô a foglaló vagy a vételár összegét banki utalásal egyenlíti
ki, az a S.W.I.F.T.: UBRTHUHB Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett
(1133 Budapest Váci út 116-118.) 12001008-00214850-00100003 sz. /
IBAN HU05120010080021485000100003/ bankszámlára utalandó. Az esetleges
árfolyamkülönbségekbôl adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén
a vételár összegét forintban megadni.
19. A vételár az árverési vevôk nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért
az Aukciósház nem tartozik felelôsséggel, és nem kötelezhetô arra, hogy az árverési tételt
ugyanazon áron egy késôbbi árverésre bocsássa.
20. Abban az esetben, ha az árvereztetô és a nyertes ajánlattevô azonos személy,
adás-vételi szerzôdés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevô azonban köteles az
elôbbiekben meghatározott közvetítôi díjat az Aukciósháznak megfizetni.
21. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt
abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
22. Az Aukciósház valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.
A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis –
bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban,
a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült elsô kételyétôl
számított 3 hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított 5 éven belül
felszólamlással élhet.
23. Az Aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerzôdés megkötésétôl számított 5 éven
belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítôi díj
összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértô hitelt
érdemlôen megállapítja, hogy nem eredeti.
24. A katalógusban jelzett euro árak kizárólag információs céllal szerepelnek
a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján
érvényes valutaárfolyam.
25. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik
magukat a Fôvárosi Bíróság illetékességének.

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

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

15. No item marked „VÉDETT” (protected) or „NO EXPORT” may be taken outside Hungary
permanently (2001./ LXIV. /§59./1./b.). Owners of protected lots will be registered by the
National Office of Cultural Heritage (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal). In case of any
change in ownership, the Office must be notified immediately (2001./ LXIV. /§59./3.).
If the buyer would like the item to be exported, a certain amount will be charged
by the Auction House for obtaining the export licence.
After the export licence is prepared, the buyer shall make the necessary arrangements
to transport the item purchased at his own costs and responsibility.
The rules of the export of cultural goods are determined in the Law of 2001./LXIV.
Cultural goods are only allowed to be taken outside Hungary permanently according to
this regulation. Please indicate your intention to export the items before making payment.
16. For absentee bids – when the bidder do not wish to attend an auction - the Auction
House may be commissioned by the buyer to bid on his /her behalf. We accept orders
during the exhibit before the auction. It is strongly recommended that you submit your
bids at least 24 hours prior to the auction via fax at: +36-1-2692219.
17. To accept the order for an absentee bid, an advance payment of 20% of the bid shall
be transferred which will be refunded if the bid fails to succeed. If the bid is successful,
the total amount of the advance payment will be accepted as a deposit, otherwise the
rules for personal bidding shall be applied.
If a third party places a higher bid for the same lot, or the bidders at the auction place
a higher bid, the absentee bidder’s advance payment will be refunded without
any deduction.
You may also bid over the phone, which requires a bank guarantee to be attached.
In this case if the bidder cannot be reached for any reasons, the order shall be considered
as the intention to buy the item at the starting price. We do not take any responsibility
for problems which may occur related to telecommunications. In case of identical bids
the earlier will take precedence.
18. You are kindly requested to transfer the amount of your deposit or purchase price to
our bank account Nr.: 12001008-00214850-00100003
/IBANHU05120010080021485000100003, S. W. I. F. T.: UBRTHUHB Raiffeisen
Bank Rt. (Address: Hungary 1133 Budapest 116-118. Váci út)
With the transfer, please indicate the amount in HUF in order to avoid problems arising
from possible exchange rate differences.
19. As the purchase price is formed on the basis of the bids offered publicly, the Auction
House will not bear any liability in respect of the purchase price paid. The Auction House
may not be compelled to reauction the same item at the same price at a later time.
20. In case the identity of the buyer and the vendor is the same, the contract of the sale
shall not be concluded and the deposit shall be refunded. However, the bidder shall pay
the agency fee to the Auction House determined above.
21. All items are sold without any guarantee„ as is”, meaning in the condition they are
in at the time of the sale with all existing faults and imperfections.
22. The Auction House does guarantee the genuineness of all the items at the auction.
The Auction House will not accept any complaints after the lot has been knocked down
unless the item is not genuine despite being declared so in the catalogue. In such case
the buyer may contest the sale in writing within three months of his/her initial doubt
to the origins or the genuineness of the item, but no later than five years after the date
of the auction.
23. The Auction House undertakes to re-purchase the item from the buyer for a price
including the hammer price and the agency fee, provided an independent expert gives
a reliable opinion proving that the item is not genuine.
24. The prices indicated in EUR in the catalogue are for information purposes.
The basis of the account shall always be the exchange rate on the date of the payment
of the purchase price.
25. Matters not covered in present Terms and Conditions shall be governed by and
interpreted in accordance with the Civil Law of Hungary. In case of any disputes parties
agree that the Metropolitan Court of Budapest is to have jurisdiction.

1 Czene Béla (1911-1999)

2 Muzsinszki Nagy Endre (felsőzsolca 1886-1975 nagyberény)

Napozó lányok a tengerparton (Adria), 1987
Girls Sunbathing on the Beach (Adriatic), 1987

Balaton vitorlásokkal, 1966
Lake Balaton with Sailing Boats, 1966

76x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra középen | Signed centre left: Czene Béla 1987

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Muzsinszki Nagy E. 1966

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 343 EUR
Becsérték: 240 000 - 360 000 Ft
Estimated price: 686 - 1 028 EUR
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3 Rubovics Márk (1867-1947)

4 Vass Elemér (1887-1957)

Balaton (Lemenő nap, vitorlások)
Lake Balaton (Sunset, Sailing Boats)

Napsütötte francia liget (Provence-i nyár), 1931
Sunlit French Grove (Summer in Provence), 1931

35x50 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rubovics M.

65x80,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vass E. 1931

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 340 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 971 - 1 428 EUR

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 714 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

n

n

irodalom | bibliography
- Benkő Zsuzsanna: Szépség és hangulat. Vass Elemér
festészete. Kieselbach Galéria, Budapest, 2018.
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5 Szín György (léva 1906-1943 oboja)
n

Szentendre, háttérben a Dunával, 1940 körül
Szentendre with the Danube in the Background,
c. 1940
82x91 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szín
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 000 - 11 429 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Merítés a KUT-ból XIV. Szin György festőművész
emlékkiállítása, Haas Galéria, 2010
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Merítés a KUT-ból XIV. Szin György festőművész
emlékkiállítása, Haas Galéria, 2010. kiállítás
katalógusának hátoldalán
- Faludy Judit A tárgyaktól a koncepcióig A Dohány utcai
zsinagóga 150. évfordulója, Bán Béla kiállítás (Magyar
Zsidó Múzeum); Szin György emlékkiállítás (Haas Galéria)
107. oldal

Jelen képünk Faludy Judit A tárgyaktól
a koncepcióig A Dohány utcai zsinagóga
150. évfordulója, Bán Béla kiállítás
(Magyar Zsidó Múzeum);
Szin György emlékkiállítás (Haas Galéria)
107. oldalán

„Mintha egy dekadens költő verseit olvastuk volna, mintha egy sorozat
Debussy-kompozíciót hallottunk volna, mintha pompeji házakban jártunk
volna, mintha egy csomó Gulácsy, vagy Csontváry kép vonult volna el
szemünk előtt, amikor megnéztük a Tamás Galériában a fiatal, tehetséges
festő, Szin György kiállítását” – írta Kemény István az Est hasábjain a hangját
megtaláló Szin György festményeiről. 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 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. 2010-ben tért vissza a Szin-életmű hiányzó része Amerikából
a Haas Galéria életmű-kiállítására, ahol megtörtént a méltatlanul elfeledett
festő újrafelfedezése.

Ámos Imre: Szentendre, 1937, magántulajdon
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6 Remsey Jenő György (1885-1980)

7 Scheiber Hugó (1873-1950)

Párizsi kávéház (Randevú), 1963
Café in Paris (Rendezvous), 1963

Jazz Band, 1930 körül
Jazz Band, c. 1930

71x100 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Remsey 963 Paris		

67x55 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 371 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 8 000 - 10 857 EUR

n
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8 Rubovics Márk (1867-1947)

9 ismeretlen magyar festő, 1920 körül

Lány gitárral (A kék szemű lány)
Girl with Guitarre (Girl with Blue Eyes)

Olvasó lány pöttyös ruhában, 1920 körül
Girl Reading in Dotted Dress, c. 1920

71x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Rubovics M.

21,5x27 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: 1920-as Országos Magyar Képzőművészeti
Társulat címkéje 164-es számmal, Magyar Nemzeti Galéria pecsétje,
Jelezve a vakrámán: autográf felirat

n

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 457 EUR
Becsérték: 240 000 - 380 000 Ft
Estimated price: 686 - 1 086 EUR
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n

A kép hátoldalán lévő cimkék

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 2 857 EUR
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10 Koszta József (1861-1949)
n

Rózsák vázában, 1920-as évek
Roses in a Vase, 1920s
40x30 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Koszta
		
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 286 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 12 571 EUR

„A szeretettel variált apró virágokon keresztül is képes volt érzékeltetni a teremtett világ végtelen változatosságát és szépségét.”
/Szinyei Merse Anna: A Magyar Festészet Mesterei, Koszta József, Kossuth Kiadó/ Magyar Nemzeti Galéria, 2014, 62. oldal/

„[…]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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11 Molnár Z. János (1880-1960)

12 Konrád Ignác (németújfalu 1894-1969 párizs)

Ügetőn, 1925 körül
Harness Racing, c. 1925

Versenyló (Worden), 1955
Race Horse (Worden), 1955

28x43 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Molnár Z. J.

65x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Konrád I. Paris 1955

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 340 000 - 550 000 Ft
Estimated price: 971 - 1 571 EUR

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 286 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 6 286 - 9 143 EUR

n
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W orden ( 1 9 4 9 - 1 9 6 9 )
Ralph B. Strassburger neves telivér tenyésztő Normandia Farm-járól származott a
francia díjnyertes Worden. Felmenőit egészen az 1800-as évek második feléig
visszamenőleg számon tartják. Jó néhány győzelmet aratott Franciaországban és
Olaszországban, majd 1953-ban megnyerte a Washington D.C. International Cup-ot,
mely akkoriban a legrangosabb versenynek számított, ahol Észak-Amerika és Európa
legjobbjai mérhették össze tudásukat. Értékét 92 970 dollárra becsülték.
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13 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Fények a parkban
Lights in the Park
66x55 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H.
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 25 714 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2014. október – november.
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz
ritmusában. Budapest, 2014. 435.
- Molnos Péter: Hugó Scheiber. Painting in the Rhythm of
Jazz. Budapest, 2014. 435.
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Budapest, 2015. 72.
Az olyan gazdag, az egzisztenciális kényszerek miatt rendkívül heterogén életművek esetében, mint Scheiber Hugóé,
rendkívül fontos a körültekintő, kvalitáselvű válogatás: a remekművek leválasztása a „megélhetési bűnözés” kategóriájába
eső, egy tál levesért, vagy egy csomag szivarért festett művek garmadájáról. Ezen a téren is elengedhetetlen az életrajz
ismeretén alapuló empátia, annak tudatosítása, hogy egy festő, szobrász, vagy akár egy költő életművét is a csúcsteljesítmények, s nem a kevésbé sikerült alkotások minősítik.

Scheiber művészetének objektív értékelését hosszú évtizedeken keresztül nehezítette az
a tagadhatatlan tény, hogy múzeumi rangú, a nemzetközi modernizmus mércéjével
mérve is kiemelkedő festményei szinte „feloldódtak” a veszélyesen könnyűkezű festő
néhány perc alatt feldobott képeinek tengernyi tömegében. Szerencse, hogy időről-időre
felbukkanak megfellebezhetetlen remekművek, amelyek a rácsodálkozás élményén túl
magyarázatul szolgálnak arra is, miért hívta meg Berlinbe, s miért állította ki öt éven át
műveit az avangárd pápája, Herwarth Walden, miért állt ki mellette a futurizmus vezére,
Marinetti, és miért vásárolta meg alkotásait a modern művészet talán legnagyobb
hatású amerikai propagátora, a jeles gyűjtő és világhírű múzeumalapító, Katherine S.
Dreier.
A Fények a parkban című festmény az életmű egyik legkülönlegesebb darabja, amelyen az elvont képszerkezet tér- és
színproblémáit Scheiber szokatlan művészi bátorsággal oldotta meg. A témaválasztás kicsit sem meglepő: évtizedeken át
foglalkoztatta a természet és a nagyváros izgalmas ütközőfelülete, gyakran járt festeni a Városligetbe vagy a Klauzál térre. A

budapesti parkok fái, a padokkal szegélyezett, kanyargó
ösvények, a sétáló emberek már az 1920 körüli olajképein
is megjelennek. A most vizsgált festményen azonban
minden korábbi határt túllépve szinte tárgytalan formát
ölt a korábban sokkal inkább a natúrához kötött, epikus
tartalmakkal is felruházott látvány. Scheiber mintha
megirigyelte volna az olasz futuristák extrém nézőpontját,
az aeropittura mellbevágóan modern perspektíváját, s az
ábrázolt táj fölé „repülve” síkban kiterülő absztrakt
mintaként rögzítette a valóságot. A kék és fekete ágak
geometrikus hálója mögött, a zöld lombok között széles
sinusgörbeként kanyarog a vörös festékpászmákkal
szabdalt sétaút, amelyen emberek helyett a gallyakon
pihenő madarak sziluettszerű foltjai tűnnek fel. A stabil
fogódzót kereső szem úgy tekint a felületre, mintha
kaleidoszkópba nézne: a befogadás folyamata nem
egyetlen csapásra zárul le, az ábrázolás szinte oszcillálni
kezd a jelek és a jelentések, a kép és a valóság különböző,
lehetséges „megfejtései” között. Ez az ihlető bizonytalanság, az értelmezés termékeny zavara Scheiber különleges,
kivételes kvalitású munkájának egyik kitüntetett erénye.
Molnos Péter

Scheiber Hugó: Parkban, 1920-as évek közepe, Magyar Nemzeti Galéria

48

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

49

14 Madarász Gyula (budapest 1858-1931
budapest)
n

Nyári reggel (Pirosfülű pillangópintyek a fán), 1915
Summer Morning, 1915

Pirosfülű pillangópinty

32x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Madarász Gy. 1915
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 629 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 714 EUR
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15 Korga György (1935-2002)
n

Tengerparti randevú (Étretat), 1991
Rendezvous on the Beach (Étretat), 1991
100x70 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Korga 91
Normandia partjai (Étretat)

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 714 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 429 - 10 857 EUR
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16 Mednyánszky László (beczkó 1852-1919 bécs)
n

Nyírfaliget (Hajnali fények)
Poplars (Morning Lights)
33x27 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 3 500 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 10 000 - 20 000 EUR

Mednyánszky László a szabadban fest

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

Mednyánszky László: Nyírfaliget, magántulajdon

52

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

53

17 Tornyai János (1869-1936)

18 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Festő tájban (Alföld)
Painter in Landscape

Balaton (Nyár, csónakázás, Badacsony)
Lake Balaton (Summer, Boating, Badacsony)

43x53 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tornyai

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

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 028 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 428 - 2 143 EUR

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 2 600 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 7 428 - 10 285 EUR

n
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19 Egry József (újlak 1883-1951 badacsonytomaj)
n

Kilátás a badacsonyi öbölre, 1930
View on the Badacsony Bay, 1930
28x41,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József 930
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 8 571 - 12 857 EUR

Egry József: Erkélyen, magántulajdon

Egry József: Badacsonyi hegyoldal, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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20 Strémi József (1898-?)

21 Mednyánszky László (beczkó 1852-1919 bécs)

Francia tengerpart (Cote d'Azur), 1938
French Coast (Cote d'Azur), 1938

Zugligeti részlet
Zugliget Scene

33x41,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Strémi 38
Hátoldalon | Reverse: autográf felirat és francia
kiállítási cédula

36x28 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mednyánszky
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Zugligeti
részlet. Természet után festett olajstúdium. Leltározta: Bécs 1919. május 10.
Pálmai József

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
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Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 571 - 11 428 EUR
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22 Halvax Gyula (1906-1984)

23 Czene Béla (1911-1999)

Balaton vitorlással (Szikrázó víztükör), 1956
Lake Balaton with Sailing Boats (Sparkling Water), 1956

Aktok a görög tengerparton, 1986
Nudes at the Greek Seashore, 1986

70x80 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Halvax Gyula 1956		

75x80 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: Czene Béla 1986

n

Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 000 EUR
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Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 143 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR
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24 Bernáth Aurél (1895-1982)
n

Téli tengerpart (Pourville), 1928
Winter Seashore (Pourville), 1928
44x38,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: BA
Hátoldalon | Reverse: elmosódott francia kiállítási pecsét, védőkartonján felirat:
Téli tengerpart pasztell Pourville (Normandia) 1928/5
életműkatalógus szám, BÁV 36-os árverés
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 13 714 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 21 429 EUR
irodalom | bibliography
- Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2009.
- Végvári Lajos: Szőnyi István. Bernáth Aurél. Well-PRess,
Miskolc, 2003.
- Pataky Dénes: Bernáth Aurél. Corvina, Budapest, 1972.

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

Bernáth Aurél: Ősz, 1927. Városi Művészeti Múzeum, Radnai-gyűjtemény, Győr
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Mindig vízközelben

Szezon után

Bernáth Aurél termékeny irodalmi munkásságában külön
írást szentelt a víznek; ebben a Vallomás a vízről című
szövegben olvasható: „mindig víz mellett szerettem lakni.
Ha nem volt módom hozzá, nyugtalanság fogott el. Víz
nélkül kietlen volt a vidék és értelmetlen. Egy kis patak,
egy kacsaúsztató elég volt, csak víz legyen. (…) Idegen
városban először most is a folyó partjára megyek. Onnan
kezdem a tájékozódást. Másképp nem tudnék képet alkotni
magamnak a városról.” A normandiai Pourville-ben nem
kellett sokáig keresgélnie: egyből adta magát a fenséges
tenger, a vadul csapkodó hullámok és a sötét víztömeg
fölé magasodó sziklák. Még akkor is, ha Bernáth nem a
nyüzsgő nyári napokon látogatta meg az észak-francia
nyaralóvárost, hanem egy hűvös téli napon, a szezonon
kívül, mikor elnéptelenedett a strand.

A kép terét egy cikk-cakkban kígyózó szürke promenád uralja. Jobbra a bezsaluzott ablakú villák, zárt ajtajú fürdőházak és
üresen ásítozó erkélyek.

A háttérben a meredek normandiai sziklák szakadnak
bele falként a tengerbe. A víz – a mélykéktől a türkizen
keresztül a fehéren habzó tarajig kivilágosodva – nyaldossa
a barna fövenyt. Ahol máskor napernyők, izgatott nyaralók
nyüzsögtek, a festménye terében és idejében minden kihalt
volt. A kékekre hangolt, „férfias lírát” kedvelő Bernáthot
vonzották a szezonon kívüli helyszínek.
Ahogy az egy évvel korábban festett, 1927-es Ősz című képen (Radnai-gyűjtemény, Győr) a fonyódi parti vendéglő üres
terasza ragadta meg a figyelmét, az asztalnak döntött székekkel, úgy ejtette rabul a különös hangulatokra fogékony lelkét a
kihalt pourville-i tengerpart.

Monet nyomában
Lélekábrázolás
A különböző nyugat-európai városok között ingázó
Bernáth a normandiai partokon nagy elődök nyomába
lépett. A francia impresszionizmus legnagyobb alakja,
Claude Monet előszeretettel örökítette meg az északi
tengerpart látványos helyszíneit. Egy napsütötte,
virágokkal borított szirtnél festette a Séta a sziklákon
Pourville-nél című klasszikus képet (1882, Art Institute of
Chicago), de itt készült az a széles panorámájú látkép is
(Pourville-i tengerpart, 1882), ami nagy port kavart, mikor
elrabolták a poznani Nemzeti Múzeumból. Monet sokszor
ellátogatott Pourville vidékére, de 1882-ben hosszabb időt
is eltöltött itt. Ekkor írta elragadtatottan későbbi
feleségének: „Milyen gyönyörű lesz ez a vidék, és mennyire
élvezem majd, hogy megmutathatom neked az összes
elbűvölő szegeltét és hasadékát.” Bernáth borongós
lelkéhez nem a napsütötte, tavaszi impresszionista táj állt
közel, hanem a méltóságteljes, drámai színekben kibomló
téli tengerpart.

Bernáth saját festői születését az 1927-es Riviérához (Magyar Nemzeti Galéria) kötötte. A genovai tengerpart mentén futó
sétányon néhány ködszerű alak halad, de a hűvös kék tónusok drámai crescendója nem a napsütötte Itáliában gyökeredzik.
A sziklák alakjába – mint ezt vallomásából tudjuk – belefonta a bajor Alpok ferde kőfalait. „Nem a kép tárgya a fontos –
mondta –, hanem a szellemi valóság, amely általa testet öltött.” Az életmű csúcsán álló Bernáthot a hűvös szelek, az északi
tengerpartok hűvös tónusai tartották lázban, az a kolorit, ami illett férfiasra hangolt vizuális költészetének különös
atmoszférájához. Ezt nevezte Kállai Ernő – találó módon – „új romantikának”.

A Téli tengerpart az érett bernáthi
festészet egyik igazi gyöngyszeme,
az ember nélküli lélekábrázolás
egyik delikát remekműve.



Farkas István: Lakatlan város (Kihalt város, lakatlan ház, tengerparti táj), 1931,
Türr István Múzeum, Baja
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25 Kássa Gábor (1893-1961)
n

Darvas Lili színésznő (Molnár Ferencné), 1930
Lili Darvas Actress (Wife of Ferenc Molnár), 1930
41x33 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kássa Gábor 1930
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 457 EUR
Becsérték: 260 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 743 - 1 429 EUR

26 Feszty Masa (budapest 1895-1979
domaháza)
n

Barna szemű lány őszi fák előtt, 1925 körül
Brown-Eyed Girl in Autumn Landscape, 1920's
73x59 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Feszty Masa
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 429 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 4 286 - 8 571 EUR

Feszty Masa: Önarckép (részlet),
magántulajdon

K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- A Csábítás fegyvere (2018. november 5. - 2018. november 24.), Kieselbach
Galéria, Budapest
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Szerk.: Molnos Péter: A csábítás fegyvere – Divat, stílus és öltözködés száz év
magyar festészetében. Kieselbach Galéria, Budapest, 2018. 161 o.
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27 Ferenczy Károly (1862-1917)
n

Szecesszió (Női fej), 1894
Secession (Woman Head), 1894
22x28 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ferenczy Károly
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 18 571 EUR
Becsérték: 7 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 21 429 - 27 143 EUR

K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Ferenczy Károly (1862 - 1917) gyűjteményes kiállítása Szerk. Boros Judit - Plesznivy
Edit. Magyar Nemzeti Galéria, katalógus, 2011. november 30. - 2012. május 27. 73.
oldal, Katalógusszám: F 48.
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Ferenczy. Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2011, 75. és 345. oldal
irodalom | bibliography
- Ferenczy. Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjteményes kiállítása.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2011, F50
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végzetes női vonzerő
A görög építészet jól ismerte az úgynevezett apotropaikus
fejeket, azaz a bajelhárító, pozitív hatású „démoni” figurákat:
például a kígyóhajú gorgókat. (A három mitológiai
leánytestvér közül a leghíresebb Medúza.) A rossz
szándékúakat elijesztő gorgó-fejeket a klasszikus építészet
dekorációs motívumként alkalmazta évszázadokon át.
A dísszé stilizált, frontális beállítású, szimmetrikusan
komponált fejekben a századforduló fedezte fel újra a
mágikus erőt. A Fin-de-Siècle borongós entellektüel világa
imádta a boszorkányos szépségeket és a femme fatale-okat.
Gustave Klimt igéző tekintetű nőalakjai tették hallhatatlanná ezt a nőideált. Klimt szecessziós kompozícióin rendszeresen szerepelnek a rajzosan megfogalmazott hajzuhataggal
körbevett, igéző, démoni szépségek. Az aranylevél-kupolás
bécsi Secession kiállítócsarnokának a bejárata felett is a
három kígyós hajú gorgó-fő látható; de belül, a Klimt által
festett Beethoven-frízen is szerepelnek, gyilkos démonokként. (Klimt víziójában a paradicsomi angyalok is hasonló
nőideált követnek, csak hajuk szebben formált, arckifejezésük pedig átszellemültebb.)
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Archeológiai kincs

A Fin-de-Siècle borongós
entellektüel világa imádta
a boszorkányos szépségeket
és a femme fatale-okat.
Gustave Klimt igéző tekintetű
nőalakjai tették hallhatatlanná
ezt a nőideált. Klimt
szecessziós kompozícióin
rendszeresen szerepelnek a
rajzosan megfogalmazott
hajzuhataggal körbevett,
igéző, démoni szépségek.

A fiatal Ferenczy Károly hosszúra nyúló pályakezdése alatt kipróbálta
magát többféle stílusvilágban is. Kevés szecessziós rajza és festménye
ritka kincse a magyar art nouveau-nak. Ferenczyt vonzotta a klasszikus
múlt feltárása, híres Archeológia című képén (1896) az antik oszlopok
tövében ásó régészek alatt – külön képtérben – tűnik fel egy női
szobortorzó. A most vizsgált festmény szintén az archaikus görög
művészetet idézi, a szecesszió lencséjén keresztül. A sötétkék háttér
előtt jelenésként megfogalmazott női fej az antik apotropaikus
gorgó-fejek modernizált változata.
A markáns orr klasszikus görög arcélt idéz, a szecessziós indaként
kanyargó hajtincsek pedig a Medúza-fejek démoni szépségét. Ferenczy
müncheni akadémiai éveiből jó pár gipszszobor után készült
fejtanulmányt ismerünk, de hasonló, szecessziós női figurák később
jelennek meg az életműben, például a Jugend című folyóirathoz
készített címlapterveken (1890 körül) vagy egy 1898 körüli plakáthoz
készített antikfej-tanulmányon. A festményhez készített ceruzával
rajzolt tanulmány (F. 50) Ferenczy Noémi ajándékaként került a
Magyar Nemzeti Galériába.

Kieselbach galéria

71

28 Czene Béla (1911-1999)

29 Fenyő György (1904-1978)

Olvasó lány (A kék ruha)
Reading Girl (The Blue Dress)

Csendélet japán fametszettel, 1930-as évek
Still-Life with Japanese Woodcut, 1930s

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

59x73 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Fenyő György hagyatéki bélyegző

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 857 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 4 286 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 428 EUR
Becsérték: 3 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 10 000 - 18 571 EUR

n
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kádár béla
Szerelem (Ölelés)
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30 Kádár Béla (1877-1956)
n

Szerelem (Ölelés), 1923 körül
Love (Hug), c.1923
45x60 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelzés nélkül | Unsigned			
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 68 571 EUR
Becsérték: 30 000 000 - 45 000 000 Ft
Estimated price: 85 714 - 128 571 EUR

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor ausztrál, majd budapesti magángyűjteményben
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Modern magyra festészet 1919-1964. Szerk.: Kieselbach
Tamás, Budapest, 2004. 408. kép
- Gergely Mariann: Kádár Béla ismeretlen képei
üvegnegatívokon a Rónai Dénes hagyatékban.
Artmagazin, Budapest, 2004. szeptember. 44. old.
irodalom | bibliography
- Gergely Mariann: Kádár Béla (1877–1956). Melankolikus
utazás. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.
– Gergely Mariann: Kádár Béla ismeretlen képei üvegnegatívokon a Rónai Dénes hagyatékban. Artmagazin,
2013/5, 44–49.

Jelen képünk: Kádár Béla: Szerelem (Ölelés), 1923 körül,
Műtárgyfotó: Rónai Dénes korabeli felvétele
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A Sturm csapatában
Kádár Béla a hosszúra nyúlt pályakezdés után az 1920-as évek elején talált rá
saját, jellegzetes formanyelvére, először az 1921-es bécsi utazás (és kiállítás Max
Hevesi galériájában), majd a berlini állandó jelenlét (kiállítások a Der Sturmnál)
inspirációs hatásának köszönhetően.
A modern német festészet első számú fellegvára, a legendás Herwarth Walden
által vezetett Der Sturm galéria rendszeresen bemutatta műveit. Mikor Kádár
barátjával, Scheiber Hugóval együtt először járt a berlini galériában, Walden épp
Párizsban tartózkodott. De amint meglátta az ajánlóban otthagyott képeket,
sürgősen megüzente nekik, hogy szívesen látja munkáikat a Strurmban. Mikor
villámlátogatást tett Budapesten 1923-ban, felkereste őket személyesen.
Hamarosan Walden be is mutatta Kádár festményeit és temperaképeit, elindítva
festészetét a mind a mai napig tartó nemzetközi siker útján.
A találkozás ereje
Kádárt inspirálta a Sturm köré gyűlő expresszionista festők naiv, archaikus
világból merítő elbeszélőmodora. Mindenekelőtt Chagall orosz falusi zsidó
alakjainak misztikus jelenetei és Heinrich Campendonk bajor népi életképekből
táplálkozó modern kompozíciói. A most vizsgált alkotás a népies mesevilág és az
expresszionista metropolisz párosításából született feltehetőleg 1923-ban.
(Valószínűleg Viszontlátás címmel szerepelt Kádár 1924-es berlini kiállításán.)
Újra találkozó fiatal szerelmes pár öleli egymást a kép gyújtópontjában,
öltözékük alapján falusi környezetből érkeztek a vasútállomásra. Körös-körül a
modern metropolisz vibráló világa: vastraverzek, pályaudvar, sínpárok, lépcsők,
bérházak és villózó éjszakai fények. A voyeur-ként odamosolygó járókelő a
kandeláber oszlopával leválasztott, art deco mintázatú képtérből nézi a boldog
párt, aki köré saját univerzummá görbíti a világot a szerelem ereje.

Csontváry Kosztka Tivadar: Szerelmespár, 1902-1903, magántulajdon
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Eltűnt, előkerült főművek

Körös-körül a modern
metropolisz vibráló
világa: vastraverzek,
pályaudvar, sínpárok,
lépcsők, bérházak és
villózó éjszakai fények.
A voyeur-ként
odamosolygó járókelő
a kandeláber oszlopával
leválasztott, art deco
mintázatú képtérből nézi
a boldog párt, aki köré
saját univerzummá
görbíti a világot
a szerelem ereje.

A szocializmus évtizedei alatt nem alkothattunk pontos
képet Kádár Sturmos korszakáról, mert hiányoztak a
főművek. (A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán is
csak egy 1930-as évekbeli, art decós hatású képe lóg.)
A kecskeméti Fotográfiai Múzeumba került Rónai
Dénes-hagyaték felfedezése döbbentette rá a szakmát,
hogy micsoda kincseket nem láttunk eddig! Gergely
Mariann kutatta ki az üvegnegatívok hátterét: „Valószínűbbnek látszik, hogy a zömében a húszas évekből való
felvételeket Rónai Dénes a művészek megrendelésére
készítette, és archiválta a negatívokat. A félszáz
Kádár-műről készült felvétel feltehetően nem egyszerre,
hanem rendszeres fotózás eredményeképp gyűlt össze.
Vélhetően Kádár egy-egy berlini útja előtt – dokumentációs céllal – lefotóztatta az eladásra kivitt képeit.” Kádár – a
két világháború közötti sikerei csúcsán – legjobb
festményeit külföldre vitte kiállítani és eladni. Az archív
reprodukciókon láthatjuk ezeket az „kivándorló”
főműveket is, köztük a most vizsgált festményt is, ami
Ausztráliából került vissza előző tulajdonosához.

Bortnyik Sándor: Zöld szamár, 1924, Magyar Nemzeti Galéria

Kieselbach galéria

79

31 Molnár C. Pál (1894-1981)

32 Vaszkó Ödön (pancsova 1896-1945 budapest)

Quattrocento II. (Itália)
Quattrocento II. (Italy)

Esti hangulat (Gellérthegy), 1925
Evening Mood (Gellért Hill), 1925

40x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP			

28x32 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ö. Vaszkó 25 		

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 429 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 6 857 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR

n
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Rippl-Rónai József: Park éjjel, 1892-1895,
Musée d'Orsay, Paris
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33 Haraszthy Brunecker Károly (budapest 1891-?)
n

Hajnali randevú
Rendezvous at Dawn
46x62 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Haraszthy		
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 360 000 - 560 000 Ft
Estimated price: 1 028 - 1 600 EUR

34 Csejtei Joachim Ferenc (szeged 1882-1964 gyula)
n

Nyári este (Szirének, Odüsszeusz, vitorlások), 1913
Summer Evening (Sirens, Odysseus, Sailboats), 1943
95x105 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Joachim F. 1913
		
Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 3 714 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 286 - 7 143 EUR
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Joachim Ferenc a századelő festészetének egyik felfedezésre váró, sajátosan franciás
hangon megszólaló, különleges képviselője. Festészete a kései impresszionizmusból és a
századforduló éjszakai tónusokra érzékeny esztétikai világából sarjadt ki. A szegedi
születésű művész előbb Pesten sajátította el a képzőművészet alapjait, majd 1904-beneljut
a modern művészet fővárosába, Párizsba, barátjával, a később neves New York-i műkereskedővé váló Brummer Józseffel együtt. Rövid müncheni és bécsi kitérő után – mint ezt
Szabó Tamás restaurátor kutatásaiból tudjuk – 1907-ben visszatérhetett Párizsba,
szülővárosa több éves művészi ösztöndíjának jóvoltából. Egy rövid ideig a szintén szegedi
Csáky Józseffel, a később neves kubista szobrásszá váló pályatárssal lakott közös szálláson.
Valószínűleg megfordult a La Palette nevű szabadiskolában is, ahol az éjszakai posztimpresszionista tengerparti látképek mestere, Jean Francis Auburtin tanított. Franciaországban

csavarogva – tájképei tanúsága szerint – eljutott Normandiába és a déli Riviérára is.
A szimbolizmus és a posztimpresszionizmus által megérintett festményeit különböző
csoportos tárlatokon mutatta be Bécstől Drezdáig, de szerepelt a párizsi modernek
kiállításain is: 1911-ben az Őszi Szalonon, majd 1913-ban a Függetlenek Szalonján. Ebben
az évben, franciaországi tartózkodásának a végén készült a Szirének című nagy méretű
főműve is, ami egyesíti magában a szimbolizmus mitológiai jelképeit, a századvégi
nocturne-ök holdfényes színvilágát és a szecesszió rajzos vonalkultuszát. A dél-francia
kikötő éjszakai világában a klasszikus szirének járják – Joachim által sokszor megörökített
– delejes táncukat, túlvilági énekükkel csábítva a hajósokat. A festmény szerepel majd
Joachim Ferenc szegedi Móra Ferenc Múzeumba tervezett életmű-kiállításán 2021-ben.
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35 Balázs János (1905-1977)
n

Harmatisz királyfi
Harmatis Prince
50x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Balázs János		
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 971 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 428 - 2 286 EUR

36 Tichy Gyula (rimaszombat 18791920 rozsnyó)
n

Varázsvilág (Tengernél), 1910 körül
Magic World (By the Sea), c. 1910
68x49 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 286 - 8 000 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Kiss-Horváth László gyűjteményében
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Tichy Gyula a 20. század elején fogant modern fantasztikum egyik legeredetibb képzőművészeti
képviselője. A Rozsnyón született, beteges, zárkózott, finom lelkű képzőművész – fővárosi tanulmányait
leszámítva – a felvidéki udvarházak poros világába bezárkózva élte életét, szecessziós grafikusok
műveiből, képes újságokból, élclapokból, botránykönyvekből, kalandregényekből és természettudományos kiadványokból építve fel különös képi univerzumát. A táblabírók szürke miliőjébe – fonom
vonalkultúrája révén – becsempészte a bűnös erotikát ünneplő fin de siècle atmoszféráját. Ahogy a
rozsnyói múzeumban őrzött önéletrajzi jegyzeteiben írta környezetéről: „A padlón rongypokrócok,
amelyeknek egyhangú primitív tarkaságát jobb szeretem a legdrágább perzsaszőnyegnél. És a két kedves
– anyám ízlése –, nagyvirágú, bársonyplüssel bevont karszék, az öreg fotelek, ahová izzó, erotikus
fantáziám habfehér leánytesteket képzel kontrasztnak”. Tichy a nappaliba, a kiskertbe vagy az erdőbe
lépten-nyomon kihívó női aktokat helyezett. Rövid élete vége felé pedig már teljesen megszállottjává
vált a fantasztikumnak. (Ő jegyzi a sajnos torzón maradt, első modern magyar sci-fi regényt is.) A most
vizsgált, tipikus Tichy-féle női akt is fantasztikus környezetben áll: mögötte egy azúrkék tenger és a
sziklákat arabeszkszerűen ellepő különös növényzet. Egzotikus óriás virágok, varázslatos gombák,
fantasztikus vegetáció. A rajzosan megfogalmazott női akt és a szőnyegszerű ornamentikává váló
növényi háttér Klimt festészetét idézi.
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37 Biai-Föglein István (besztercebánya 1905-1974 budapest)
n

Párizsi Boulevard a századfordulón
Paris Boulevard at the Turn of the Century
83x127,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen jobbra | Signed centre right: ETIENNE BIAI FÖGLEIN		
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 6 857 - 13 714 EUR
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38 Litkey György (sajókeresztúr 19071975 budapest)
n

Szabin nők elrablása, 1974
Rape of Sabine Women, 1974
60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Litkey 1974
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 1 714 EUR

39 Kádár Béla (1877-1956)
n

Leánykérés (Jelenet sárga lóval), 1926 körül
Proposal (Scene with Yellow Horse), c. 1926
40x32 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Hátoldalon | Reverse: A Mű-Terem Galéria 2002. 06. 07. - 07. 13. Kádár
Béla műveiből rendezett kiállításának címkéje
		
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 13 714 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Mű-Terem Galéria 2002. 06. 07. - 07. 13. Kádár Béla műveiből rendezett kiállítás
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40 Klie Zoltán (1897-1992)
n

Lovasok (Álom, szerelem), 1920-as évek második fele
Riders (Dream, Love), the second half of the 1920's
50,5x61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Klie Z.
		
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 428 EUR
Becsérték: 3 200 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 143 - 13 143 EUR

irodalom | bibliography
- Klie Zoltán (1897–1992) festőművész emlékkiállítása. Merítés a
KUT-ból VII. Katalógus. Haas Galéria, Budapest, 2003
- Kopócsy Anna: Klie Zoltán. A kozmikus festő. Budapest, 2005.

Vaszary János: Cirkusz, magántulajdon
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Hercegi pár

Párizsi páros

A vérbő franciás ecsettel előadott drámai színpaletta előtt
két álomszerű lovas vágtat. A barna paripán egy karcsú
derekú, piros fátylat viselő nőalak, kezében virágcsokorral,
mögötte – fehér hátasán – egy lebegő aranyszínű palástot
viselő fiatalember. Mintha egy mesebeli királyfi és
szépséges arája lovagolna a romantikus érzelmektől
túltelített tájban. Hamisítatlan húszas évek közepi festői
nyelvezet; ahogy a festő, Klie Zoltán monográfusa,
Kapócsy Anna jellemezte ezt a korszakot: „Szemlélete
sokkal inkább az École de Paris kubizmusból kiinduló, azt
dekoratív irányba továbbfejlesztő, a figurativitásnak újból
hangsúlyt adó klasszicizáló irányzathoz állt közel, többek
között Moïse Kisling művészetét említhetnénk párhuzamként.”

Klie Meudonban, Párizs egy elővárosában bérelt szállást.
Az állami ösztöndíj lehetővé tette a számára, hogy a
munkára tudjon koncentrálni. Itt vette feleségül szerelmét,
Róna Klárát, aki egész életében hű társa maradt. A most
vizsgált festmény hátoldalán egy párizsi művészellátó
(Fabrique de Couleurs Fines) pecsétje tanúsítja, hogy a kép
az ingergazdag francia ösztöndíj idején készült. Minden
valószínűség szerint a fiatal szerelmes párt ábrázolja, bár a
szabados Klie-t sok modelljéhez fűzték romantikus szálak.
Az 1920-as évek második felében Klie több, hasonló
stílusú, lovas képet festett, például a fekete-fehér
reprodukcióról ismert, egymás mellett hasonló módon
ugrató meztelen amazonokról (Walkűrök, 1928). De
ismerjük képét éjszakai erdőben ágaskodó paripákkal
(Erdőben, 1930) vagy hátason egyensúlyozó artistákkal is
(Műlovasok, 1930 körül) ebből a korszakból.

Álmodozó hangulat
„Álmodozó hangulataim a háború és orvosi tanulmányaim
közben visszajöttek” – emlékezett vissza öregen Klie
Zoltán, hogy a pécsi kúriai bíró fiából miként lett végül
festő. Az első világháború megviselte a századforduló
borongós álmodozásában otthonos fiatalember lelkét.
Az orvosi pálya materializmusa helyett akkor választotta a
spiritualitás iránt fogékony művészet világát. A különleges
kifejezési módokat kedvelő Vaszary János odaadóan
támogatta a fiatal tehetség tanulmányait. A friss
szellemiségű mesternek köszönhetően kapta meg az állami
párizsi ösztöndíjat, aminek köszönhetően 1925–1926
között a modern művészet fellegvárában szívhatta
magába a friss esztétikai impulzusokat, az École de Paris
színgazdag festőiségét. Álmodozó, meseszerű alapkarakterére hatott az expresszionizmus ecsetkezelése, a kései
kubizmus formaalakítása és a szürrealizmus tudatalattit
felszabadító lélekábrázolása.

Márffy Ödön: Cirkuszi jelenet, 1930, Magyar Nemzeti Galéria
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Újrafelfedezett életmű
Bár a viharos 20. század sok magyar művész életművét
megsemmisítette, pár szerencsés alkotónak mégis sikerült
visszatérnie a teljes feledésből. Ez történt a matuzsálemi
kort megért Klie Zoltán fantasztikus felütésű munkásságával is: a rendszerváltás körül feléledő art deco-reneszánsz
szárnyán az elfeledett, két világháború közötti festészetére
újra fény vetült. Több életmű-kiállítást rendeztek számára
(köztük a Haas Galériában egyet 2003-ban), és Kapócsy
Anna művészettörténész tollából egy monográfia is
megjelent munkássáságáról. A műgyűjtők kitartásának
köszönhetően nem csak kozmikus absztrakt kései képei
váltak láthatóvá, hanem a két világháború közötti korszak
emblematikus modern festményei is.

A különleges kifejezési
módokat kedvelő Vaszary János
odaadóan támogatta a fiatal
tehetség tanulmányait.
A friss szellemiségű mesternek
köszönhetően kapta meg
az állami párizsi ösztöndíjat,
aminek köszönhetően
1925–1926 között a modern
művészet fellegvárában
szívhatta magába a friss
esztétikai impulzusokat,
az École de Paris színgazdag
festőiségét. Álmodozó,
meseszerű alapkarakterére
hatott az expresszionizmus
ecsetkezelése, a kései
kubizmus formaalakítása
és a szürrealizmus tudatalattit
felszabadító lélekábrázolása.

Barzó Endre: Lovasok, 1932, magántulajdon
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41 Bakky Sándor (jászberény 1920-1965 budapest)

42 Bor Pál (1889-1982)

Vitorlások (Balatonfüredi kikötő), 1958
Sailboats (Dock at Balatonfüred), 1958

Regatta (Evezősök)
Regatta (Rowers)

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Bakky 958
		

50x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
		

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 457 EUR
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 714 - 1 429 EUR

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 571 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 100 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 3 143 EUR

n

n

Bor Pál jómódú budai családba született. Friss gépészmérnöki diplomával
a zsebében 1911-ben Párizsba ment, kitanulta a festő mesterséget az
École des Beaux Arts-on és az École des Arts Décoratifs-on és
belevetette magát a modern művészet születésének éppen akkor és ott
zajló forgatagába. Nézett, tanult, olvasott. A háború kitörése után
Bretagne egyik régi várának kazamatájába internálták. A jó négyéves
fogságot arra használta, hogy rendezze az előző évek élményeit,
kidolgozza esztétikájának rendszerét. Egész életműve az itt lerakott
alapelvekre épült. Dolgozott Nagybányán, majd Körösfői-Kriesch Aladár
mellett az Iparművészeti Főiskolán. Párizsból való hazatérte után
1926-tól a KUT művésze és alapító tagja volt.

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor a művész hagyatékában
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Bor Pál: Emlékezések, elmélkedések. Önarckép – számadás
önmagamnak (Budapest, 2003) 60. kép, 236 o.
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P e k á r y

I s t v á n

Virágcsendélet kismadárral, 1930

96

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

97

43 Pekáry István (1905-1981)
n

Virágcsendélet kismadárral, 1930
Flower Still-Life with Little Bird, 1930
48,5x55,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: 19 Pekáry 30
Hátoldalon a vakrámán | Reverse on the strecher: a Tamás Galéria
cédulájának töredéke
		
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 12 571 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 28 571 EUR

REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Hungarian Modernism 1900–1950. Selection from the
Kieselbach Collection. Szerk.: Szücs György. Budapest,
1999. 281.
- Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. (1004. kép)
- Modern Hungarian Painting 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. (1004. kép)
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. (1004. kép)

Csontváry Kosztka Tivadar: Jajcei villanymű éjjel, 1903, Magyar Nemzeti Galéria
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Vaszary János: Virágcsendélet kék korsóval, 1930-as évek,
magántulajdon
A Virágcsendélet kismadárral című kép megfestése idején
Pekáry István már túl volt első sikerein, de a legnagyobb
elismerések még előtte álltak. A mű születésének évében,
1930-ban nyerte el először a Szinyei Merse Pál Társaság
dícsérő oklevelét, két évvel később Nemes Marcell híres
utazási ösztöndíját is begyűjtötte, majd sorra jöttek a
külföldi és a hazai kitüntetések: Milánóban a Triennálé
ezüstérme, Párizsban a világkiállítás kitüntető oklevele,
1939-től 41-ig pedig a Főváros vezetése által odaítélt
római ösztöndíjat is elnyerte. Kiállított többek között a
New York-i Silbermann Galériában, a Brooklyn Múzeumban és a velencei Biennálén, képet vásárolt tőle a szintén
New York-i College Art Association. Festményei és szövött
kárpitjai a hazai és nemzetközi porondon is sikert arattak,
díszleteket tervezett a legnevesebb római operaháznak, a
harmincas évek közepétől pedig már közületi megbízásokkal is elhalmozták: ő készíthette el a margitszigeti
Palatinus Strand Budapest ostromakor elpusztult, de pár
évvel ezelőtt rekonstruált grandiózus falképeit.
Annak ellenére, hogy Pekáry festményei a szocializmus
évtizedei alatt is töretlen népszerűséget élveztek a hazai
közönség körében, sőt egyike volt a Nyugat-Európai
galériák magyar kedvenceinek, a hivatalos magyar
művészettörténetírás sokáig adós maradt társtalan

életműve elfogulatlan értékelésével. Gyanússá tették őt
letagadhatatlan sikerei, miközben stílusát, itthon szinte
párhuzamok nélküli festői világát is nehezen lehetett
integrálni a 20. századi magyar festészet történetébe. Ma
már, mikor az izmusok bűvöletében álló, a korstílusok
ritmusában gondolkodó hozzáállást végleg meghaladta a
párhuzamosan egymás mellett létező, különböző művészi
attitűdök megbecsülése, a „saját világok” értékelése,
Pekáry képeinek különleges vizualitása könnyebben elnyeri
a megérdemelt elismerést.
A Virágcsendélet kismadárral képi világa bármennyire is
összetéveszthetetlenül egyéni, szoros szálakkal kötődik a
korhoz, amelyben született, valamint Pekáry tanulmányaihoz, élményeihez és választott példaképeihez. A háttér a
lankás dobhajlatokon álló fákkal a főiskolai mester,
Rudnay Gyula letisztult tájait idézi, az égbolt és a felhők
kialakítása, a leheletfinom árnyalatokkal és tónusfokozatokkal egybefogott színek, az élénken mozgatott faktúra,
az ábrázolás sejtelmes időtlensége pedig a frissen
felfedezett Csontváry művészetét juttatja az eszünkbe,
akinek éppen 1930-ban rendezték meg az első összefoglaló tárlatot az Ernst Múzeumban.

A nemzetközi inspirációk sorában
a 20. századi modern művészet egyik
legnagyobb hatású „őse”, Henri Rousseau
áll az első helyen: az ő naiv és
rácsodálkozó alkotói attitűdje, mágikus
természetlátása és zománcos
felületalakítása a kompozíció minden
pontján tetten érhető. Rajta kívül a kortárs
tendenciák közül a Neue Sachlickeit, főleg
annak mágikus realista irányzata
rokonítható Pekáry alkotói stílusával, az
élesen metszett formákkal, a misztikus
hangulatot sugárzó fény- és színkezeléssel.
A Virágcsendélet kismadárral azt is jól
mutatja, hogy ezekben az években a fenti
impulzusokon kívül a népművészet ihlető
ereje hatott leginkább a mű alkotójára.
Az ősi tudást, az archaikus szimbólumokat a mindennapi
élet magatartásformáiban és tárgykultúrájában egyaránt
megőrző paraszti kultúra ezekben az években Európaszerte
fontossá vált a modern művészek számára. A húszas évek
folyamán az avantgárd formalizálódó, kiüresedő
tendenciáit látva sokan úgy érezték, hogy a modern

művészet kríziséből az ősi jelekkel és szimbólumokkal operáló, romlatlan, a hideg ész
helyett az ösztönök és az érzelmek világából merítő népművészet látásmódja és
formakincse jelenthet kiutat. Hirtelen felértékelődtek az iskolázatlan zsenik, a paraszti
környezetből kiemelkedő „őstehetségek”, akiknek korábban szinte figyelemre sem
méltatott művei a művészeti könyvek lapjain és a legfontosabb galériák falain is
megjelentek. Jellemző, hogy Franz Roh korszakos jelentőségű, 1925-ben közönség elé
került Nach-expressionismus című kötetébe bekerült az elsőként felfedezett magyar
parasztfestő, Benedek Péter egyik kompozíciójának reprodukciója, míg Kállai Ernő a
szintén ekkor kiadott Új magyar piktúra című kötetében oldalakon keresztül méltatta a
korábban szinte teljesen ismeretlen, naív őstehetség munkáit.
Pekáry művészete, így a most elemzett festmény ebben a kontextusban értelmezve
kifejezetten modern alkotói megnyilvánulásként értelmezhető. A varázslatos hangulat, a
brilliáns technikai tudás, a színek robbanó vizualitása és a megfestés artisztikuma
magával ragadja a nézőt, miközben a népmesék sokértelmű utalásai, az ősi tudást, az
ösztönvilág titkait feltáró jelbeszéde is ott dereng a lefegyverzően szép felület mögött.
Erre a kettősségre is rámutat Farkas Zoltán, a Nyugat kritikusának 1931-ben írt cikke,
miközben kiemeli milyen félreértés lenne Pekáry művészetét tisztán népi, magyaros
festészetnek titulálni.
„Van és lehet a modern és városi embernek is olyan egészen őszinte lelkiállapota,
amelyből ilyen, az eddigi elképzeléssel ellentétben primitiveknek látszó ábrázolások
fakadnak, amelyek nem spontán, előzmények nélkül született megnyilvánulások, hanem
inkább a komplikáltra ráúnó embernek menekülései az egyszerűséghez. Ez pedig
ugyancsak nem népi folyamat, sőt éppen az ellenkezője.
De ettől eltekintve annyi friss közvetlenség és annyi derüs életvágy (bár hátterében a
mesék riadt félelme is!) van Pekáry képein, annyi üdítő elevenség és mindezek
összeszövődéseként annyi egyéni különállás, hogy jóval nagyobb elismerés illetné meg
ma, midőn a művészek rendszerint fáradt önmagukat, vagy másokat utánoznak, sőt, ami
a legijesztőbb, művészi élmények helyett teoriákat festenek.”
Molnos Péter

Vaszary János: Váza virággal, 1928 körül, magántulajdon
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44 egry józsef (1883-1951)
n

A badacsonyi Kisfaludy forrás
The Kisfaludy Fount in Badacsony
17x25,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: EJ
Kétoldalas, Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Kisfaludy
forrás terve
		
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 2 286 EUR

A badacsonyi domboldal legtetején, szőlőkkel övezve áll az úgynevezett Kisfaludy-ház, az a régi
présház, ahol a 19. század romantikus gavallérja és „sztárköltője”, Kisfaludy Sándor élt nagy
szerelmével, Szegedy Rózával. A nagy kövekből rakott támfal tövében, a vendéglőként szolgáló
épület alatt fakad az a kis forrás, amit – a ház nyomán – Kisfaludy-forrásnak neveznek. Így hívták a
két világháború között is, amikor a Balaton legnagyobb festője, Egry József meglátogatta.
A badacsonytomaji présházból átalakított otthonában lakó Egry minden bizonnyal sokszor
ellátogatott a forráshoz. Sőt – a most vizsgált, ritka műfajú kép tanulsága szerint – ábrándozott a
forrás átalakításáról is. Egry egy itáliai típusú grottát képzelt el a ház tövében, vagyis egy
romantikusan kialakított mesterséges barlangot, aminek fekete medencéjébe zuhog a forrás tiszta
vize. Mellé árnyadó fákat és egy íves kőpadot tervezett, hogy a látogatók megpihenhessenek a
hegyi kaptató után.

A badacsonyi Kisfaludy forrás

A k é p bev é tel é t a z Un i c ef M a gy a ror s z ág j a vár a bo c s ájtj u k árver é s re .
Köszönjük nagylelkű segítségüket, hogy vásárlásukkal hozzájárulnak az Unicef Magyarország munkájához itthon és a világ
válságövezeteiben egyaránt, ezzel minél szélesebb körben átadva
a hitet, hogy a boldog gyermekkor a világ valamennyi gyerekét
megillesse.
Köszönettel, Kieselbach Anita
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45 Pogány Géza (1927-2001)

46 Vén Emil (1902-1984)

Tihanyi móló, 1963
Pier in Tihany, 1963

Földközi tenger, vitorlások, spanyol dombok, 1932
Mediterranean Sea, Sailboats, Spanish Hills, 1932

50x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: PG. 1963
				

87x110 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Spanyol dombok 1932
		

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 514 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 800 - 1 143 EUR

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 143 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 6 857 EUR

n

A Móló Büfé korabeli archív fotója Tihanyban

n

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor a művész hagyatékában
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M á rff y Ö d ön
I t á l i a ( L a g o M a g g i o r e ) ,
1 9 4 0 - e s é v e k
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47 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Itália (Lago Maggiore), 1940-es évek
Italy (Lago Maggiore), 1940's
70x96 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Márffy Ödön
Hátoldalon | Reverse: Márffy Ödön tulajdona, kiállítási címkék (XXIV.
Velencei Biennálé, római Galleria Nazionale d'Arte Moderna, budapesti
Műcsarnok) és Magyar Nemzeti Galériás letéti raglap
Kiállítva: Velencei Biennálé 1948
		
Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 25 714 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 34 286 - 51 428 EUR
Életműkatalógus-szám: 5.9.7.1.5. (Özvegy Márffy Ödönné jegyzékszáma: 4/25)
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Keresztes László gyűjteményében
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- 1948: XXIV. Velencei Biennálé
- 1948: Mostra d'arte contemporanea Ungharese, Galleria Nazionale d'Arte Moderna,
Róma
- 1958: Márffy Ödön festőművész gyűjteményes kiállítása, Ernst Múzeum
- 1958–1959: Márffy Ödön, Muzeum Historyczne Warszawy, Varsó
- 1984: Márffy Ödön festőművész kiállítása, Vigadó Galéria
- 1985: Márffy Ödön-emlékkiállítás, Szekszárdi Művészetek Háza, Szekszárd
- 1985: Márffy Ödön emlékkiállítás, Hevesi Sándor Művelődési Központ, Nagykanizsa
- 1998: Márffy magángyűjteményekben, Polgár Galéria
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Passuth Krisztina: Márffy Ödön. Budapest, 1978, 21. színes tábla
– Új Tükör, 1980. szeptember 7., 24.
– Márffy Ödön festőművész kiállítása a művész hagyatékából. Vigadó Galéria, Budapest,
1984 (katalógus)
– Márffy Ödön-emlékkiállítás, Szekszárdi Művészetek Háza, Szekszárd,
1985 (katalógus)
– Rockenbauer Zoltán: Márffy. Életműkatalógus. Makláry Artworks, Budapest – Párizs,
2006, 327. oldal
irodalom | bibliography
- 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
– Rockenbauer Zoltán: Márffy Ödön. Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015
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Márffy Ödön: Vitorlás, 1930, magántulajdon

Márffy Ödön: Como-i tó, 1930 után, magántulajdon

Azúrkék öböl

Izzó napfény

„Ami a képet varázslatossá teszi, az amúgy is a természet egyéni
meglátásából eredő ösztönös megnyilatkozás” – vallotta Márffy
Ödön tömör ars poétikájában, amelyet az Európai Iskola 1947-es
kiadványában jelentetett meg. Az érett Márffy hosszú utat tett meg,
a Nyolcak avantgárd csoportjától, a KUT diszkrét modernizmusáig,
majd a Gresham-kör szofisztikált látványelvű művészetéig, de mindvégig hűséges maradt a franciás festőiség érzékeny kifejezésmódjához. Ezt ünnepli a most vizsgált, számtalanszor kiállított tájkép is.
A felület nagy részét a fodrozódó, meseszerűen óriásira nagyított hullámokkal
teli öböl palackformája uralja. Az azúrkéktől a türkizig változó víztömeget
őszies színekbe öltöztetett táj keretezi: fehérlő falú villanyaralók, meredek
partszakaszok, zöld lombú fák és a szivárvány minden színében fürdő távoli
sziklák.
„Comói” képek
Márffy festői látásmódjához közel állt a felülnézetből megjelenített öböl
visszahajló ívének festői formája. A látványos ív görbületét kitöltő vízfelület
lenyűgözte bárhol is járt a világban. Akkor is, amikor Aliga házai közül nézett le
a Balatonra (Balatonaliga, 1930-as évek második fele, JPM), akkor is, amikor a
Comói-tó öblében sikló vitorláshajókat csodálta meg Olaszországban (pl.: Öböl
vitorlással, 1950-es évek második felel, magántulajdon), akkor is, amikor a
Dunakanyar fenséges látványa felett merengett el (Zebegényi táj, 1925), vagy
amikor lepillantott a tihanyi Belső-tó csendes tükrére (Tihanyi tó, 1940 k.). A
festő monográfusa, Rockenbauer Zoltán a panteisztikus hangulatú kései
vízparti tájak kapcsán idézőjelbe téve beszél „comói” képekről, hiszen „e képek
többsége nem a helyszínen készült, hanem a Szamóca utcában, és ha
egyikén-másikán mégis felismerhető a táj, Márffy nem törekedett reális
ábrázolásra. Nem is mindig tudjuk megállapítani, hogy tengerrel, tóval, netán
folyóval van dolgunk, és az ihlető helyszín éppúgy észak-olasz tó, mint
tengerpart, svájci tengerszem vagy akár a Balaton.”

Márffy Ödön: Vízparti jelenet, 1930 után,
magántulajdon
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Az 1940 környékén születő vízparti Márffy-tájak varázslatos világáról nem kisebb festőkolléga írta a legszebb és legihletettebb méltatást, mint Kassák Lajos. 1942-es sorai pontosan
ráillenek a most vizsgált festményre: „A motívumok határozottan összemosottak, a színek
nem a természeti valóság, hanem a képzelet, a bánat, a nyugalom és a vágy színei. Tengerkék
és indigókék, gyöngyszürkék, nyugtalanító lilák, sárgák, fehérek, vörösbarnák, narancs és rózsaszínek. Nem anyagszerűek ezek a színek, hanem súlytalanok és illanók. Nem ellentéteikben, hanem egymást kiegészítve élnek. Izzó napfény világítja be az egész képsíkot, s a legutóbbi művein már alig jut érvényre az árnyék. Semmi sincs a maga nyerseségében
kimondva, s az egészet valamiféle ellenőrizhetetlen, megmagyarázhatatlan hamvasság borítja be. Ilyenek az érintetlen, őszi gyümölcsök a fán. Látomásai olykor Egry hangulatvilágával csendülnek össze.”
Világlátott festmény
A festmény fontos szerepet játszott Márffy életművében. A kései korszakban készült képek
között szerepelt az 1948-as Velencei Biennálén, amikor a történelem viharában egy pillanatra lélegzethez jutott a magyar modern festészet. Márffy nemcsak a hivatalos velencei bemutatón szerepelt, hanem műveit – közte a most vizsgált tájképet – kiállította a római Galleria
Nazionale d'Arte Moderna is. A kép hátoldalán látható raglap szerint a művet beküldte az
egyik hivatalos szocreál seregszemlére, a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításra; mivel a katalógusban nem szerepel, minden bizonnyal ez is azok közé az érett, nagy méretű, színgazdag
alkotások közé tartozott, amelyeket a vonalas zsűri nem engedett kiállításra. (Ahogy öregen
visszaemlékezett: „A közelmúlt 10 esztendő alatt érthetetlenül mellőzésben volt részem. Én
rendszeresen dolgoztam, [a] minden évben rendezett nemzeti kiállításra beküldtem 5 képet,
melyekből egyet, lehetőleg legkisebbet állították ki valamelyik kisebb oldalteremben.”) Az
ötvenes évek kényszerű szilenciuma után a kép szerepelt az utolsó nagy, a festő által rendezett életmű-kiállításon, az 1958-as Ernst Múzeum-beli mustrán, illetve a tárlat Varsóban
bemutatott szűkebb válogatásában is.

Márffy Ödön: Dalmát tengerpart, 1909 után
magántulajdon
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48 Korga György (1935-2002)

49 Hencze Tamás (1938-2018)

Ikebana csendélet, 1970-es évek
Ikebana Still-Life, 1970's

Ritmus, 1977
Rhythm, 1977

89x60 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right:
Korga
		

100x63 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Hencze
		

n

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 457 000 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 429 EUR

n

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 714 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 857 - 8 000 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor a Hencze család tulajdonában
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Harmonia Structuralis – Párhuzamos mozdulatok Csiky
Tibor és Hencze Tamás művészetében. (2019. március 24.
– május 19.), Paksi Képtár
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Hencze Tamás a műtermében, 1977-78 körül
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Harmonia Structuralis – Párhuzamos mozdulatok
Csiky Tibor és Hencze Tamás művészetében. (2019.
március 24. – május 19.), Paksi Képtár kiállítás
katalógusában
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50 Balázs János (1905-1977)

51 Bornemisza László (tiszadada 1910-1995 budapest)

Pécskődomb (Ősz)
Pécskődomb (Autumn)

Napváros
Suncity

36x48 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balázs János.
		

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

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 143 EUR

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 550 000 - 1 100 000 Ft
Estimated price: 1 571 - 3 143 EUR

n
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52 Loránt Erzsébet (1898-1963)
n

Expresszív táj (Nő dinamikus tájban), 1930 körül
Expressive Landscape (Woman in Dynamic Land), c.
1930
100x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: LE
		
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 9 714 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 28 571 EUR

Loránt Erzsébet húszas évei elején

Frank Frigyes: Falurészlet, 1970, magántulajdon
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53 Molnár Sándor (1936-)
n

Princípium VI., 1975
Principle VI., 1975
80x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Molnár Sándor Princípium VI. 1975 80x80
Hátoldalon a vakrámán | Reverse on the strecher: Elem levegő, műv. Szeparáció
		
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 429 EUR
Becsérték: 3 600 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 10 286 - 18 571 EUR

Molnár Sándor

Hamvas Béla (Fotó: libri.hu)

Tiltott absztraktok

Az 1950-es évek fojtogató légkörében a Képzőművészeti Főiskola diákja,
Molnár Sándor egy antikváriumban
talált pár nyugati könyvet a tiltott
absztrakcióról, Kandinszkijról és
Mondrianról. Ezek hatására indult el
azon a non-figuratív festészeti úton,
amiből monumentális életműve
megszületett.
Maga köré gyűjtötte hasonló érdeklődésű diáktársait (Bak
Imre, Nádler István stb.), akik ma már az Iparterv-generáció nemzetközi színtéren is jól ismert absztrakt mesterei.
Ettől kezdve tíz éven át Molnár zuglói lakása adott otthont
a beszélgetéseknek, vitáknak, itt cserélgették a külföldi
szakirodalmat, reprodukciókat, lefordított könyveket és

lemásolt kéziratokat. A Zuglói kör volt az 1960-as évekbeli progresszív magyar
művészeti törekvések első állomása. Maga Molnár Sándor is szerepelt monokróm
képeivel az Iparterv kiállításain, de utána már saját, független, egyszerre
univerzális és a magyar tradícióból táplálkozó művészeti útját járta.
A festészet útja

Molnár a saját maga által kidolgozott festőjóga
(A festészet útja) tana szerint rendezte korszakokba
életét és életművét.
A Hamvas Béla spirituális, kelet felé forduló – a rendszerváltás előtt tiltott
irodalomnak számító – írásai által inspirált Molnár fázisról fázisra építette fel az
„élettervét”. Egyes művészi korszakai a lelki tisztulás fázisainak felelnek meg.
A föld őselemtől indult, vagyis a geometrikus renddé átalakított természeti
látványtól, majd elősereglettek a tudatalatti szerves teremtényei a víz-képek
korszakában. Ez után következett a tűz fázisa, előbb lobogó, majd megzabolázott
lángnyelvekkel. A negyedik periódus a szigorúan szerkesztett kristály-korszak. A
kristályokból mélységes örvény nyílt az ötödik, utolsó, záró korszakra, a levegő
őselemével azonosított ürességre. A festőjóga szerint a most vizsgált – Csontváryt
idézően lángoló színekben úszó – festmény a végső elem, a levegő megtisztításáról szól, hogy „végül létrejöjjön a teljes Egység, az Eggyel való azonosság”.

Részlet Csontváry Kosztka Tivadar: A taorminai görög színház
romjai, 1904–1905 című festményből, Magyar Nemzeti Galéria
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Nagybányai udvar, 1907
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54 Galimberti Sándor (1883-1915)
n

Nagybányai udvar, 1907
Yard in Nagybánya, 1907
58x67 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon | Reverse: Galimberti Sándor 1907
		
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 91 428 EUR
Becsérték: 50 000 000 - 80 000 000 Ft
Estimated price: 142 857 - 228 571 EUR

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Kovács Gábor gyűjteményében
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- 2016, Kovács Gábor Gyűjtemény – Munkácsytól Tóth
Menyhértig, Tornyai János Múzeum
- 2014, A természet színpadán – Modern törekvések a
századforduló magyar festészetében. Hatvany Lajos
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
irodalom | bibliography
- Galimberti Sándor: Egy művész a somogyi festők
tárlatáról. Somogyi Hírlap, 1909. január 3.
- Bálint Aladár: Galimberti Sándor és felesége képei.
Nyugat, 1914/1, 221.
- Zolnay László: A Galimberti-házaspár művészete.
Művészettörténeti Értesítő, 1974/4., 318–322.
- Mezei, Ottó: Les Galimberti, Couple d’Artistes Hongrois
des Années 1910. Acta Historiae Artium, 1977, 329–355.
- Dénes Zsófia: Galimberti Sándor és Dénes Valéria.
Budapest, 1979.
- Galimberti emlékkiállítás. Galimberti Sándor születésének
120. évfordulója alkalmából. Szerk.: Géger Melinda.
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2003.
- Magyar vadak Párizstól Nagybányáig 1906–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina–Szűcs György, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2006.
- Tímár Árpád: Kortársak a Galimberti házaspár
művészetéről. Művészettörténeti Értesítő, 2016/2.,
281–296.

Galimberti Sándor és Dénes Valéria
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töredékeiben fennmaradt Galimberti-életmű egyik
szenzáció-számba menő, ritka kincse!
Párizs sűrűjében

Gauguin Nagybányán

Ha nem lenne a kép vakrámáján
hátul olvasható a régi felirat,
miszerint egy Nagybányai
bánászudvaron vagyunk, könnyen
azt hihetnénk, hogy Gauguin
nyomában járunk Tahiti trópusi
szigetén.
A nap parázslóan süt, a homogén színfoltok és a tisztakék
árnyékok szeszélyes formái tarka szőttesé bontják a
látványt. A fauve-os festőiség bódító töménysége
olyannyira tiszta vizualitássá absztrahálódott Galimberti
Sándor ecsetje nyomán, hogy komoly erőfeszítés kell a
valóság hétköznapi elemeinek azonosításához. Az előteret
– a kerítés bordázata előtt – láthatatlan zsinórra
teregetett ruhák valószerűtlen alakzatai varázsolják
szemtelenül modernné. Mögötte kék árnyékfoltokkal
tarkázott barna udvar; a tornác sötétbe borul, elé
pálmafaszerű levelek lógnak be. A kép jobb felét egy
kígyózó fa és egy napsárga házikó tömör formájának
ellentéte zárja le. A háttérben pedig narancsszínű kúpként
bújik meg az a jellegzetes hegycsúcs, amit Ziffer Sándor
neós főművéről (Nagybányai táj kerítéssel, 1910 körül,
Magyar Nemzeti Galéria) ismerünk. A festmény a csak

Nem véletlen jut eszünkbe a festmény kapcsán a
Gauguin-féle posztimpresszionizmus, a párizsi fauvizmus
és a nagybányai neós mozgalom. A fiatal Galimberti
Sándor éppen a kép születésének az évében, 1907-ben tért
haza a három éves, zömében Párizsban eltöltött
tanulmányútjáról. A trieszti olasz családból származó,
kaposvári születésű Galimberti itt vette el első feleségét, a
cseh Lanow Mária festőművészt, akinek baráti köre
közvetlen kapcsolatot ápolt a fauve-os művészekkel.
Ahogy Géger Melinda írja a Magyar vadak Párizstól
Nagybányáig című katalógusban, Galimberti a friss párizsi
élményeit kamatoztatja a Zadar-partján: „1907 nyarán
tért vissza Nagybányára. Új tájképein és csendéletein egyre
nagyobb erővel bontakoztatta ki a modern, esetenként
egymásnak ellentmondó festői törekvéseket. Galimberti
munkásságában – hasonlóan a neósok többségéhez – különböző művészi felfogások sajátos szintézise valósult
meg. Az első, a közvetlen párizsi tapasztalatokból
megismert fauvizmus, amelyet Galimberti számára
Rippl-Rónai Józsefen keresztül a Nabik dekorativitása is
megerősített. Fontos tényező a Cézanne munkássága
nyomán kibontakozó szerkezetes téranalízis.”
Siker és tragédia
Galimberti 1904-ben tűnt fel a reformszellemiségű Julian
Akadémia tanulói között. Rippl-Rónai tanítványaként
biztos szimattal kereste a modern művészeti élet fórumait.
Hamarosan ki is állított a friss impulzusok keltetőjében, az
Őszi Szalonban, 1907-ben már egy nagy magyar csapattal,
Czóbellel, Perlrott-Csabával és Márffyval együtt. Párizsban
talált rá második feleségére, a szintén festő Dénes
Valériára. Együtt komoly karriert futottak be a nemzetközi
modernek között. A legfrissebb izmusok által megérintett
festészetüket – 1914-ben – Pesten is bemutatták. (A hazai

közönség megütközve állt a „félig kubista, félig expresszionista képek” előtt, de tehetségüket elismerte.) A Párizsban
élő művészek sikerének az első világháború kirobbanása
vetett véget. Előbb Hollandiába menekültek, majd haza,
ahol Galimbertit besorozták. Felesége megbetegedett és
hirtelen rövidséggel meghalt, mire a kétségbeesett férj
szíven lőtte magát a Városligetben. A tragikus végkifejlet
után a Galimberti-házaspár teljesen kihullott az emlékezet
rostáján. Az 1960-as években kezdődő lassú újrafelfedezésük meghozta gyümölcsét: ma már a modern magyar
művészet legjobbjai között tartjuk őket számon.
Eredeti stílus
A nagy kaposvári mester, Rippl-Rónai József megtermékenyítően hatott művészetére. Galimberti számos
alkalommal vendégeskedett nála – néha hónapokat is
eltöltve – a Róma-villában. Mentora többször meglátogatta Párizsban is, sőt, képeket is vásárolt tőle. (Ezek kerültek
a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba később.) A kukoricás
stílus dekoratív modernségével is érintkezett korai
festészete, elég a salgótarjáni Mihályfi Gyűjteményben
őrzött 1906 körüli Gyümölcscsendélet ropogós terítőjére
és kontúros formáira gondolni! Ez a posztimpresszionista
dekorativitás jelenik meg a most vizsgált alkotáson is.
Mindkettőre igaz az az ars poétika-szerű idézet, ami
Galimberti Somogyi Hírlapban megjelent kritikájában
maradt fenn az utókorra:

„A művész a természetből csak
absztrahál (vagyis csak azt festi,
ami őt érdekli), nem pedig a
természetet kopírozza. Minél
tehetségesebb egy művész, annál
jobban el fog ütni a többi
művésztől. Csak a tehetségtelenek
hasonlítanak egymáshoz. (…) Ha
tehát egy művész nagyon eredeti,
az csak tehetségre és önállóságra
vall.”

Perlrott Csaba Vilmos: Verőfényes udvar Nagybányán,
1907, magántulajdon
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55 Berkes Antal (1874-1938)

56 Fried Pál (1893-1976)

Téli Budapest fiákerrel
Budapest in Winter with Fiacre

Párizsi nő "Le Madrigal" előtt (Alice, Boulevard)
Parisian Woman in front of "Le Madrigal" (Alice, Boulevard)

75x100 cm
Olaj, fa | Oil on panels
Jelezve balra lent | Signed lower left: Berkes A.
		

61x76,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fried Pál
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Alice
		

n

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 372 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 3 429 EUR

128
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n

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 857 EUR
Becsérték: 1 300 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 714 - 5 714 EUR

Kávézó párizsiak tavasszal a 'Le Madrigal'
teraszán, Champs-Elysees, Párizs

Kieselbach galéria
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57 Móricz Margit (1902-1990)
n

Vörös akt, 1926
Red Nude, 1926
85x71,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Móricz 926
		
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 12 571 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 000 - 25 714 EUR
irodalom | bibliography
- Dercsényi Dezső: Móricz Margit festőművész.
In.: Művészet, 1972/8., 43–44.
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Veszprémi Nóra, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2007.

Pályakezdését és korai
műveit meghatározta
az érett korszakában lévő
Vaszary tiszta színpalettája,
elegáns formaképzése és
könnyed ecsetkezelése.
A most előkerült, 1926-os
Móricz Margit-kép
a Vaszary-féle
aktstúdiumokból kinőtt
érett, zamatosan festői
kompozíció.

Női tekintet

Felfedezett nőfestő

Az utóbbi évtizedek művészettörténeti kutatása hívta fel rá
a figyelmet, hogy mennyire más nézőpontból festették a női
művészek ugyanazokat az aktmodelleket, mint a férfi
növendékek. Sokáig a női tanítványokat nem is engedték a
meztelen stúdiumok közelébe. Míg a fiatal festőtanoncok
számára a levetkőztetett nőalakok – a klasszikus aktok
szépségeszményének álcája alatt – a vágy tárgyát is
jelenthették, addig a női kollégák saját biológiai testiségük,
kiszolgáltatottságuk vagy éppen hatalmuk kifejeződését
látták bennük. Mikor a fiatal Móricz Margit leült a most
vizsgált képén látható női akttal szemben, egyszerre talált
benne művészi kihívást és valamiféle tükörképet. A
foltszerűen, elnagyoltan felrakott, pőre fehérségében
világító nőalak jól eltalált körvonalai mögött egy személyiség jelenik meg. A vöröses szőke, aranyló hajkorona alatt a
törékeny szépség álmodozóan mered maga elé: nemcsak egy
meztelen aktmodell, hanem egy átérzett női sors.

Mesterének hatása letagadhatatlan a közelmúltban
felfedezett nőfestő, Móricz Margit most vizsgált képén.
Az 1920-as évek eleji Vaszaryt idéző, pasztózus ecsettel
megfogalmazott formák síkszerűen dekoratívak: a teret
vastag, jelzésszerűen feldobott fekete kontúrok
érzékeltetik, miközben az egyes formák (a hátteret képző
függöny zöldje, a drapéria kékje, a kerevet lilája és a
belógó bútor narancssárga tömbje) mind külön vizuális
izgalmat ígérnek. Ebben a jól kiegyensúlyozott foltrendszerben találja meg helyét a női akt. Móricz ekkor egy
hosszú életpálya reményteli, első korszakát élte. 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. Pályakezdését és korai
műveit meghatározta az érett korszakában lévő Vaszary
tiszta színpalettája, elegáns formaképzése és könnyed
ecsetkezelése. A most előkerült, 1926-os Móricz
Margit-kép a Vaszary-féle aktstúdiumokból kinőtt érett,
zamatosan festői kompozíció.

Vaszary tanítványa
Míg a nagybányaiak és a 20. század eleji avantgárd
képviselői kénytelenek voltak Párizsba zarándokolni a friss
esztétikai impulzusokért, addig a két világháború közötti
növendékek már az itthoni mesterek szárnyai alatt is
átérezhették a modern szellemiséget. A Lyka Károly-féle
reform és a szabad tanárválasztás lehetőséget teremtett erre
a Képzőművészeti Főiskola keretei között is. Bár az
intézmény fenntartói ragaszkodtak a hagyományos képzési
elvekhez, egy-egy modern látásmódú tanár fel tudta nyitni a
fiatalok szemét. Mindenekelőtt Vaszary János hatott
megtermékenyítően a fiatalokra az 1920-as években. „Mint
a nyitott ablakon beáradó üde, friss levegő, modern művészi
szelleme tanítványainak palettájára egyszerre fényt,
ragyogást sugárzott s rendkívüli teljesítményt tudott
kicsiholni belőlük” – foglalta össze hatását Vaszary
tanársegéde, Pécsi Pilch Dezső.
Vaszary János: Akt strandsátorral, 1928–1930,
magántulajdon
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58 Czene Béla (1911-1999)

59 Mattis Teutsch János (1884-1960)

Műterem (Modell rajzokkal), 1976
Studio (Model with Drawings), 1976

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

50x90 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve középen fent | Signed upper centre: Czene Béla 1976
		

Magasság: | Height: 19,3 cm
Posztamens: | Pedestal: 5 cm
Fa | Wood
Jelezve a talapzaton | Signed on pedestal: MT		

n

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

132

Kieselbach galéria

n

Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 3 143 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 143 - 8 000 EUR
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60 Mácsai István (1922-2005)

61 Duray Tibor (1912-1988)

Budapest a Lánchíddal és a Petőfi szoborral, 1960-as évek
Budapest with the Chain Bridge and Petőfi Statue, 1960's

Kilátás Budapestre a Halászbástyáról, 1970-es évek
View of Budapest from the Fisherman's Bastion, 1970's

49x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mácsai
		

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

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 1 714 EUR

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 686 EUR
Becsérték: 320 000 - 420 000 Ft
Estimated price: 914 - 1 200 EUR

n
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62 csók istván (1865-1961)
n

Felhők Balatonaligánál, 1929
Clouds at Balatonaliga, 1929
82x67 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Csók I. B.Aliga 929.
		
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 11 428 EUR
Becsérték: 4 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 12 857 - 18 571 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Kovács Gábor gyűjteményében
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Csók István kiállítás, Polgár Galéria és Aukciósház, Budapest, 2001
- Édes élet, Vaszary Villa, Balatonfüred, 2012
- „CSÓK – a derűs élet festője” , Várkert Bazár, Budapest, 2015

Csók István: Önarckép, 1912 Galleria degli Uffizi, Firenze

REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Csók István (1865-1961) festészete. Bálványok és démonok. A Szent
István Király Múzeum közleményei. Székesfehérvár. 2013. 382. oldal.
Katalógus szám 125. [98.]
- Polgár Árpád: A múzsa Csókja. Polgár Galéria, Budapest. 2001. 30. kép.

„Egyazon téma festői változatainak legszebb példája Csók Balaton-ciklusából bontakozik ki. Az 1910-től három évtizeden át folyamatosan
festett, megközelítőleg félszáz balatoni tájképét a festő egységes művészi elgondolás mentén dolgozta ki és építette összefüggő ciklussá,
amire ő maga és az egykorú műkritika egyaránt utal. Több lépcsőben bemutatott sorozata azonban sosem foglalhatta el az őt megillető
helyet a tó gazdag ikonográfiájában, hiszen kiállításukat követően a Balaton-képek nem kerültek közgyűjteménybe, darabjai a háború alatt
megsemmisültek, szétszóródtak. Éppen ezért az életműnek ez a festőileg talán legszabadabb része a legkevésbé rekonstruálható az utókor
számára.
A Balatonról első élményeit Csók kamasz fiúként szerezte: „Még apám életében kezdődött. Afféle vidéki körutat tettünk, befogattuk a
sárgákat és a könnyű kocsin indultunk el Pusztaegresről, ahol apámnak malma, birtoka volt. Először keveset láttam a Balatonból Aligánál, a
platóról. Homályosan tűnt fel Tihany; Petőfi jutott az eszembe, azaz János vitéz, amint az óriások szigete fölrémlik előtte. Tizennyolc éves
voltam, csak éreztem a szépséget, de kellő módon nem tudtam még számot adni róla.” A vízpart témája érett művészként is vonzotta, a
századfordulón gyakran megfordult családjával a velencei Lidón. Aligára családi kapcsolatai vezették el: anyai nagybátyja, Öreg János
1909-ben látta vendégül az ekkor már Párizsban élő festőt és fiatal feleségét újonnan épült nyaralójukban.(...)
Ettől kezdve két évtizeden át a festő családjával minden nyáron eltöltött pár hetet Aligán. (...) „Festői szempontból csakis Aliga az ideálom.
Onnan nézve a legszélesebb a Balaton s onnan kapom a remek naplementét. Aligáról a legmegkapóbb. Igaz, másutt is van csodálatos
motívum. De nem olyan teljes, mint Aligánál. Nem annyira a Balaton. Amit csak a víz nyújt, szerintem csupán Aligánál kapja a piktor
teljességében” – nyilatkozta később Csók a hely szépségeiről. A tó ezen délkeleti csücskének látványa már a megelőző festőnemzedékeket is
megihlette, amint erről Kelety Gusztáv, Dörre Tivadar, Molnár József tájképei tanúskodnak.”
Révész Emese: Változatok a „Nagy Semmi”-re. Csók István Balaton-képei. 2013
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63 Kmetty János (1889-1975)
n

Híd, 1912 körül
Bridge, c. 1912
50,5x64,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kmetty
		
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 34 286 EUR
Becsérték: 15 000 000 - 19 000 000 Ft
Estimated price: 42 857 - 54 286 EUR

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Keresztes László gyűjteményében
irodalom | bibliography
- Kmetty János: Önmagamról. in: Műbarát, 1922/5., 115.
- Kmetty János: Festő voltam és vagyok. Budapest, 1976.
- Ury Ibolya: Kmetty János. Budapest, 1979.
- Kmetty János 1889–1975. A magyar kubista. szerk.:
Pirint Andrea, Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2008.

Kmetty János: Önarckép, 1910,
BTM Fővárosi Könyvtár

Kmetty János: Városliget, 1912, magántulajdon
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Kmetty János: Városliget, 1912 körül, magántulajdon

A magyar kubizmus felé
A 20. század eleji magyar modern festők, a nagybányai neósok és a belőlük kinövő Nyolcak
számára Matisse és a fauvizmus volt a legmeghatározóbb élmény Párizsban. A vadak
nyomában szorosan érkező kubisták analizáló, vonalszerkezetes látásmódja viszont nem
hullott termékeny talajra itthon. A művészettörténet épp a közelmúltban kezdte el kutatni
a Párizsba szakadt hazai kubizmus rövid történetét, de az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a
fejezet hazai főszereplője Kmetty János, aki élete végéig maradt hű a szerkezetes
képfilozófiához.

Nem a színtiszta picassói iskolát
követte, hanem Cézanne alapelveiből
épített fel egy saját, jellegzetes
karakterű, termékeny stílusvilágot.
Párizsi útravaló
A falusi híd fölé magasodó lombokat ábrázoló képen érzékeny vizuális kollázsként épülnek
egymásra a párhuzamosan ívelt vonalakkal „satírozott” foltok, hűen követve a cézanne-i
képszerkesztés szabályait. A pénzzel soha nem törődő Kmetty – kései visszaemlékezése
szerint – 1911-ben „csak” a kubizmust hozta haza útravalóként Párizsból: „volt a

zsebemben 6 krajcár, a kezemben kis csomag, rajtam nagy gallér, nagy kalap. A szakáll, a
haj párizsi még. Koldusöltözet, kölcsön gallér és kalap, de a szellemi csomagom, amit
Párizsból magamban és magammal hoztam, egy életre való volt, ma sem fogyott ki. Új
természetszemléletet jelentett ez, új ábrázolási formát és módszert: a kubizmust. Túl az
atmoszféra alkalmazásán, a síkon teret ábrázolni, színt és formát, észszerűen.”
Híd a víz felett
Jól ismerjük Kmetty 1912 körüli festményeiről ezt a szálkás, expresszív gombolyagokból
épített képteret, ami hihetetlen plaszticitást és felületi gazdagságot kölcsönöz a látszólag
egynemű zöld lombfoltoknak. Kmetty az által csodált Cézanne lebegő textúráját saját
nyelvére fordította le, átértelmezve eredendően grafikusi érzékenységű vonalrendszerével.
A képteret a „cirmos”, puha hatású, zöld lombok tömbjei teszik mozgalmassá, miközben a
híd és a házak geometrikus szerkezete szilárd ellensúlyt képez. Kmetty hasonló, zöldlombos
képei rendszerint a Városligetet ábrázolják. A most vizsgált festményen látható motívumok
(városi házak és az alacsony fahíd) egy másik, 1910 körül készült Kmetty-képet (Kassai
fahíd) is megidéznek, amit a miskolci Herman Ottó Múzeum őriz. A miskolci születésű
Kmetty családjával tizenéves korában költözött Kassára; az 1910-es évek elején megfordult
Párizsban, Pesten, Kecskeméten és Miskolcon is. A valóságot „átíró”, szikár szerkezeti
elemekre redukált kép szűkszavú tájleírásából a helyszín pontosan nem beazonosítható,
ugyanúgy lehetünk a Szinva vagy a Hernád mellett, mint egy Párizs-környéki falu
patakjának a partján.

Kmetty János: Városliget, 1912 körül, magántulajdon

142

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

143

64 Jeges Ernő (torontálvásárhely 1898-1956
budapest)

65 Szolnay Sándor (kolozsvár
1893-1950 kolozsvár)

Őszi hangulat
Autumn Mood

Nagybányai gyümölcsöskert, 1923
Fruit Garden in Nagybánya, 1923

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

91x78,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen | Signed centre: Szolnay 923
		

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 6 857 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 229 EUR
Becsérték: 3 200 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 143 - 13 143 EUR

n

n

Perlrott-Csaba Vilmos: Almaszedés,
1916, magántulajdon
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66 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Nyári csokor
Summer Bouquet
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67 Telkessy Valéria (jászberény
1870-1950)
n

Lány virágokkal (A piros szék), 1910-es évek
Girl with Flowers (Red Chair), 1910's

76x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right:
Márffy Ödön
		

93,5x52 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Telkessy V.
		

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 8 000 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 000 - 6 857 EUR

Kieselbach galéria

Jászberényben született 1870-ben. A felső leányiskola
elvégzése után a Képzőművészeti Főiskolán nyert rajztanári
képesítést, ahol a növendékkiállításon két ízben aranyéremmel
tüntették ki. Növendéke volt Székely Bertalannak, Lotz
Károlynak és Deák-Ébnernek. Diplomája megszerzése után
a Műcsarnok tárlatán kezdett szerepelni, ahol különösen
portréival és figurális képeivel tűnt ki. 1896-ban a Nemzeti
Szalonban megnyerte a Képzőművésznők első díját. Díjakat
nyert még Bécsben s kiállított Parisban és Londonban is.
A de la Motte-Beer palota ismert lakója volt 1908-tól.
Művészete erősen impresszionista.
Tagja volt a Képzőművésznők Egyesületének.
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M e dn yá nszky Lá s zló
Est i fé nye k , 1900 körül
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68 Mednyánszky László (beczkó 1852-1919 bécs)
n

Esti fények, 1900 körül
Evening Lights, c. 1900
96,5x124,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Őszinte barátja
Mednyánszky
		
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 24 286 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 25 714 - 28 571 EUR

Mednyánszky László: Vízparti táj, 1910 körül,
magántulajdon
Aranyló koraőszi táj: a fák zöld lombja megfogyatkozott, itt is, ott is sárga járja át. A csendesen csordogáló
lusta folyó szinte állni látszik, mintha holtág lenne, amiben végérvényesen megfeneklettek az áradás idején
idehordott uszadékfák. Az árnyékok visszahúzódnak a fák közé, ahogy a távozó nap derengő fénye aranysárga
jelenéssé lényegíti át a szétnyíló lombok között gomolygó ködöt. Se embernek, se állatnak nincs nyoma.
Mintha a különleges éjszaka-közeli hangulatnak egyetlen tanúja lenne csak, a művész maga, a regényes
magyar tájakat elvásott bakkancsában járó Mednyánszky báró.

„Mednyánszky az ember itthon se nagyon ismerős; nagy társaságba régóta nem jár, művész-társai közt is ritkán fordul meg.
Egy bagolyvárban lakik, félig a fellegek közt; (...) rendes társasága: a felhők, szél s az erdő sűrűje (...). (...) Egyike a leggyöngédebb lelkeknek, akik valaha a földön éltek, s akik csak félig élnek
a földön. Micsoda tökéletes művész, s a tájképfestésnek mily
nagy poétája” – írta róla a Hét kritikusa, Ambrus Zoltán 1904-ben.
Mednyánszky túláradó emberszeretetéről kortársai regéket meséltek. Ezt a képet is „őszinte barátjaként”
szignálta valamelyik műértő ismerősének, átadva vele egyik látomását. Ahogy a regényes életrajzát lejegyző
Malonyay Dezső vetette papírra: „Hosszú évek óta kószálja be ilyen módon a földeket és évek óta ajándékozza
nekünk a tiszta víziókat, amik lelkében az elemi környezetből összeszövődtek. Sosem vettük észre, hogy
sikereivel törődött volna. Ő egészen elmerül az ő ködös, opálos, színek tűzétől zománcos világába, amelyben
nincs semmi kiállítás, sem vevő, sem kritika, sem elismerés, hanem csupa nagy sziklás hegy, kopár antidiluviális
[özönvíz előtti] görgetegekkel, a légnyomástól reszkető, bíborban ragyogó vizekkel, sőt, majdnem tragikusan
rőt perjével, a hegyderékba kapaszkodó borzas fakísértetekkel, alkonyodó naptányérral, amely foszladozó
föllegeken át színezüstté sápad, míg lenn a kihalt odvak, megroppant sziklaszerkezetek alján lebeg a csönd,
mint egykoron az Úr a nagy vizek fölött.”

Mednyánszky László: Hóolvadás, 1899, Dobó István
Vármúzeum, Eger
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69 Kömpöczi Balogh Endre (budapest
1911-1977 budapest)
n

Párizsi operában
In the Parisian Opera
100x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kömpöczi Balogh Endre
		
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 971 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 1 714 EUR
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70 Scheiber Hugó (1873-1950)
n

Bárhölgy rivaldafényben, 1930 körül
Bar Lady in Limelight, c. 1930
66,5x51,5 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.		
		
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 286 EUR
Becsérték: 3 500 000 - 5 500 000 Ft
Estimated price: 10 000 - 15 714 EUR

Kieselbach galéria
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71 Molnár C. Pál (1894-1981)
n

Hegedűlő leány, 1940 körül
Girl Playing the Violin, c. 1940
70,5x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP		
		
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 429 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 429 - 20 000 EUR

Berény Róbert: Csellózó nő, 1928, Magyar Nemzeti Galéria

154

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

155

Molnár C. Pál: Martzy Johanna hegedűművésznő, 1941–42, magántulajdon
Molnár C. Pál a 20. századi magyar művészet és – szűkebben – a Római Iskola egyik kiemelkedő alakja. Egyszerre
volt a modern nagyvárosi art deco újságrajzok virtuóza és
a neoklasszicista egyházművészet mestere. Lázár Béla
elemezte 1934-es, Ernst Múzeumbeli kiállításához készült
katalógusában művészetének e kettős természetét: „Már
itt [ t. i. rajzainál] észrevettünk egy kettősséget: a mai
élethez vonzódást és a kifejezés ódon zamatjának
hangsúlyozását. A múlt és jelen összecsapnak s küzdelmükből egy új szintézisnek kell kialakulnia. (...) Molnár C.
Pál ebből a két forrásból merít, festményeiben is. Az élet
szerelmese a nőiesség titokzatos megnyilatkozásait
pogány szemmel szívja fel, de a legvakmerőbb mozdulat, a
legéletesebb mozgáskifejezés fölé [az] áhítatos gyöngédség fátyolát borítja, ami által valami tisztaságérzet száll
felénk aktjaiból is.”

Molnár C. Pál: Erotique, 1924, magántulajdon
A két világháború közötti nemzetközi újklasszicizmus különböző képviselői gyakran
olyannyira messze szaladtak az időtlen sematizálásban, hogy ma már menthetetlenül
száraznak és élvezhetetlennek tűnnek. A magyar Római Iskola két legkedveltebb
mestere, Aba-Novák Vilmos és Molnár C. Pál épp ettől mentes: a klasszikus, reneszánsz
itáliai örökséget újraértelmező festészetükbe humort és életet csempésztek.
Aba-Novák groteszk, breugheli-parasztos derűt, Molnár C. Pál pedig intellektuális
gúnyt és sziporkázó érzékiséget.
Molnár C. Pál franciás gavallériája átüt vallásos ábrázolásain is. A most vizsgált
Hegedülő leány is kedvelt modellje volt (fitos orráról, sötét göndör fürtjeiről
felismerhető), feltűnt egyházi kompozíciókon is. Ugyanakkor több zenészportét is
ismerünk tőle, felesége a Zeneakadémián tanított, a virtuóz szőke hegedűvirtuóz,
Martzy Johanna is gyakori modellje volt, sőt, a rossz nyelvek szerint annál több is.
Hogy a hegedű formája és a női akt ívei Molnár C. Pál világában összeértek egymással,
arra egyértelmű bizonyíték Erotika című rajza, amelyen egy meztelen akt mellett
játszik egy férfi a húrokon – expresszív vonaltornádóként szabadítva el az erotikus
energiákat.

A Hegedülő leány legszebb párhuzama Berény csellista
szerelméről, Breuer Etáról készített híres portréja.
A kép kapcsán írja Nyáry Krisztián: „Számos ismerősük visszaemlékezése kitér arra,
hogy a festő élete végéig rajongott feleségéért, a kettejük közötti állandó erotikus
vibrálás pletykák és anekdoták témája volt.” Ezen a festményen is hasonló módon
erősíti fel a hangszer formája a kívánatos női ívek szimbolikáját.
Az életműben a Hegedülő leány közelségében helyezhető el – Martzy Johanna szintén
hegedülő portréja mellett – A művész felesége című kép. A lappangó festményt csak
az angol Studio magazin 1936-os fekete-fehér reprodukciójáról ismerjük. A más-más
kompozíció ellenére összeköti őket a hűvös klasszicizmusukban is kívánatos formák
megjelenítése, a fodros ruha alatt szinte aktfestmény pontosságával kirajzolódó
mellek beszédes alakítása. A Hegedülő leány születését is az 1930-as évek derekára,
végére tehetjük.

Molnár C. Pál: A művész felesége, 1936 előtt, lappang
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72 Szakmáry László (máramarossziget 1903-1993 budapest)

73 Scheiber Hugó (1873-1950)

Házi koncert, 1930 körül
Home Concert, c. 1930

Zenélő társaság (Kvintett), 1922
Band Playing Music (Quintette), 1922

39x30 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szakmáry
		

40x29 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelezve jobbra ent | Signed upper right: Scheiber H.

n

Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 686 EUR
Becsérték: 300 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 714 EUR
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n

REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
-M
 olnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz
ritmusában. Budapest, 2014. 80 o.

		
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 4 286 EUR

Kieselbach galéria
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vasza ry j ános

P ü n kö s d i r ó z s á k , 1 9 0 5 kö r ü l

160

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

161

74 Vaszary János (1867-1939)
n

Pünkösdi rózsák, 1905 körül
Peonies, c. 1905
47x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Vaszary
		
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 24 286 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 15 000 000 Ft
Estimated price: 34 286 - 42 857 EUR

irodalom | bibliography
- Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2007
– Haulish Lenke: Vaszary. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,
Budapest, 1978
– Petrovics Elek és Kárpáti Aurél: Vaszary. Athenaeum, Budapest, 1941
– Lázár Béla: Vaszary János. In.: Művészet 1906/5., 281–290.
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Bordó virágköltészet
A rózsaszín és a bordó különböző árnyalataiban fürdő babarózsák telt kelyhei uralják a kép
terét. A vászon finom szövését láttatni engedő, lazúros alapozásra széles ecsettel, egy-egy
gyors mozdulattal „fellehelt” szirmok kerültek. A bordó virágfejek le-fel hajló tömegét a
levelek táncoló, nyúlánk vonal- és folttengere ellensúlyozza ki. A dús csokor egy terrakotta
színű cserépben áll a sötét asztalon. Mögötte – mint egy szürkületi lugas – sötétzöld háttér
tölti ki a festmény kereteit. A delikát módon megválogatott, finom színakkordok a
századforduló kevés eszközzel előadott színköltészetét idézik. Azt a szordinóban megszólaló, végletekig kulturált franciás festőiséget, amit Rippl-Rónai korai képeiről vagy nagy
előképének, James McNeill Whistlernek a kompozícióiról ismerünk, illetve a virágcsokrok
párizsi specialistájának, Henri Fantin-Latournak a csendéleteiről. A saját hangját kereső
fiatal Vaszary János felnőtt elődjeinek szakmai minőségéhez.
Delikát színharmónia
A most vizsgált képen láthatóhoz hasonló csokor tűnik fel a kaposvári Rippl-Rónai
Múzeumban őrzött Tükör előtt című 1904-es Vaszary-festményen, az előtér kék terítővel
letakart asztalán. Erről írta az impresszionisztikus színakkordokra fogékony Lázár Béla
nagyon találóan, hogy

„Dekoratív érzékének finom morceau-ja [darabja]: a rózsacsokor.
Kevés színnel ily sokat mondani csak Fantin-Latour s néha
Whistler tudott. Virág-csendéletei egyáltalján a delikát színharmóniák gyönyörű példái. Most fekete háttérből piros rózsák
virítanak szürke üvegtartóban, zöld levelekkel élénkítve. Tompa
tűz ég fojtva a pirosban. A zöld levelek halk színárnyalatokban
olvadnak a háttérbe. S minő színes mégis az egész!”

Mivel a 19. századi magyar festészet a németes pedantérián és az olasz klasszikusok idilljén
nevelkedett, a hazai közönség csak nagyon nehezen tudta utolérni a franciás piktúra
semmihez se hasonlítható könnyedségét. Munkácsyból is csak a magyaros témákért
lelkesedtek itthon, nem a graciőz ecset virtuozitásáért, a szoknyaköltemények és a
virágcsokrok dúsan elomló költészetéért. Az utána következő nemzedékből Vaszary jutott el
a színkultúra franciás iskolájának legmagasabb szintjéig, olyan dunántúli gyökerű társaival
együtt, mint Rippl-Rónai vagy Csók István. A Münchenben tanuló Vaszaryt az 1890-es
évebekben a gyöngyházfényű naturalizmus ejtette rabul, Bastien-Lapage különleges
precizitása. Kárpáti Aurél írta meg érzékletesen – az 1941-es monográfiában – a stílus
megtalálásához vezető utat: „a fiatal Vaszary [Bastien-Lapage hatására] szíve vágyát
követve, kiment a természetbe és csakhamar megtalálta a naturával azokat a titokzatos
kapcsolatokat, amelyeket később, az »átírás« legszabadabb korszakában sem szakított szét
egészen. A telített színek keresése és a napfény reflexjátéka, a részlethalmozás és a szürke
tónusok megtartása egyformán jellemzi ezt az átmeneti időt, de jórészt már Párizsban,
ahová 1889-ben maga Vaszary is »átszivárgott«. (…) Vaszary hamarosan leszámolt a
»botanikus hűségű« valóságfestéssel és Puvis de Chavannes »természetfölötti«, stilizáló
művészetétől megbűvölten »a természetből kihangzó nagy harmóniák« megéreztetésére
kezdett törekedni. Ez a második fordulat tehát tulajdonképpen a stílus szerepének és
jelentőségének felismerését hozta meg számára. A stílus – mondja egyik később írott
tanulmányában – az a titokzatos valami, ami a művészetet az élet fölé emeli, a művészt
pedig, felszabadítva a valóság nyűgétől, képessé teszi arra, hogy a természetet elsősorban
érzésein keresztül lássa és fejezze ki. Ettől kezdve Vaszary mindig a lényeges jegyek
kiemelését kereste, a főformák leegyszerűsítésére, összefoglalására és hangsúlyozására
törekedett, bármilyen utakon járt is. Mihelyt ráeszmélt saját érzéseire, nyomban megfelelő
kifejezési formákat kutatott föl. Elvonttá tette a vonalat, amelyet önálló ritmusba kötött,
teljesen képzeletének rendelt alá és érzéseinek hordozójává avatott.” A babarózsás csokor a
Kárpáti által költőien leírt „önálló ritmusban” megtalált stílusnak érzékeny lenyomata.

A fiatal Vaszarytól jó néhány virágcsokrot ismerünk, hol különálló témaként, hol egy-egy
női figurához társítva. A növényi motívumok dallamos festőisége lehetőséget adott a
legjobb európai iskolákat megjárt művész számára, hogy megmutassa virtuóz ecsetkezelésének játékos érzékenységét.
A stílus megtalálása

Szinyei Merse Pál: Fehér magnólia (Magnólia), 1866, magántulajdon
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75 Sztelek Norbert (pusztaszentjakab
1884-1956 nagybánya)
n

Nagybánya látképe, 1930 körül
View of Nagybána, c. 1930
48,5x59,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Stelek Norbert
		
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 2 286 EUR
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76 Balla Béla (arad 1882-1965 nagybánya)
n

Nagybányai nyár
Summer in Nagybánya
68x57,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Balla B.
		
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 4 286 EUR
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77 Nagy Oszkár (1883-1965)
n

Nagybánya látképe a Keresztheggyel, 1941
View of Nagybánya with the Kereszthegy, 1941
46x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár 941
		
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 286 EUR

78 Hubay Cebrián Andor (budapest
1898-1971 portugália)
n

Kora reggel (Olasz táj), 1940-es évek
Early Morning (Italian Landscape), 1940's
50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hubay A	
		
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 571 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 10 000 EUR
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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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Glatz Oszkár
Hegyi tanya (Erdély határán), 1906 körül

170

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

171

79 Glatz Oszkár (1872-1958)
n

Hegyi tanya (Erdély határán, Tanya a Törcsvári szorosban), 1906 körül
Mountain Farm (At the Border of Transylvania, Farm in the
Törcsvár-Pass), c. 1906
64x90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz
Vakrámán kézzel írt felirat | Inscription on the strecher: „Sváb Sándorné
tulajdona Andrássy út 93”, valamint az 1996-os Nagybánya-kiállítás cédulája
Kikiáltási ár: 15 000 000 Ft / 42 857 EUR
Becsérték: 20 000 000 - 40 000 000 Ft
Estimated price: 57 143 - 114 286 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor gavosdiai Sváb Sándorné, született Herzog Irén
gyűjteményében
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Nagybánya művészete. Kiállítás a művésztelep
alapításának 100. évfordulója alkalmából. Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 1996. március 14 – október
20. Kat. 174.
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Nagybánya művészete. Kiállítás a művésztelep
alapításának 100. évfordulója alkalmából. Katalógus.
Szerk.: Nagy Ildikó. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
1996. 492.
- Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach
Tamás. Budapest, 2003. (92. kép)
- Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Budapest, 2003. (92. kép)
- Die Moderne in der Ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008. (92. kép)
irodalom | bibliography
- Solymásy Adolf: Kirándulás a Bucsecsre. Erdély, 1896.
135.
- Dömötör István: Glatz Oszkár. Magyar Művészet, 1931.
508–513.
- Molnos Péter: Elveszett örökség. Budapest, 2017.
275–345.
- Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának iratai.
Magyar Nemzeti Levéltár, ltsz.: MOL–
XIX–J–19–a–1603/S–1914/1950.
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Glatz Oszkár: Oláh asszonyok a törcsvári szorosban, (A Magyar
Művészet 1931-es reprodukciója – hibás datálással), 1906 körül,
magántulajdon

Glatz Oszkár: Oláh asszony útban a templom felé, 1906, Magyar Nemzeti Galéria

Balról a Bucsecs, jobbról a Királykő gerince látható, előbbi
tömegét, utóbbi délnek nyúló oldalát mutatja. A két hegy
előhegysége között a völgy közepén fehérlik Törcsvár
váracskája s a vár felé közeledve a szép völgy házai is
előtünnek.
Törcsvár kellemes nyári üdülő, a turistának alkalmas
pihenő hely, mert jó vendéglőitől eltekintve jó vize, szép
sétahelyei vannak s jó középpont akár a Bucsecsre, akár a
Királykőre szándékozunk. Kapunk vezetőt, lovat, szükség
esetén útlevelet is, amennyiben a határt érinteni kívánjuk.”
A megfestés szépsége

Helyszínelés

Szinte remetei magányban,
a Rozsály hegy oldalában épült
erdésztanyába költözve
fejlesztette ki új stílusát, amelyben a korábbi, elsősorban
a formára és a rajzra
koncentráló látásmód helyett
egyre nagyobb hangsúlyt kapott a
felfokozott kolorit, valamint a
ragyogó napfény és a remegő
atmoszféra impresszionisztikus
érzékeltetése. Műveit látva
tagadhatatlan Ferenczy Károly
inspiráló hatása, de a század első
évtizedében született alkotások
azt bizonyítják, hogy Glatz sok
tekintetben az iskolateremtő
mester fölébe nőtt.

Glatz Oszkár most bemutatott alkotása, a 20. századi
magyar tájfestészet egyik legszebb darabja az életmű
különleges, máig rejtélyekkel övezett, megoldatlan
kérdéseket felvető csoportjába illeszkedik. Az ide sorolható
művek egy részéről évtizedeken át úgy gondolták, hogy
azok a Nagybányához közeli Izvorán készültek, így
recepciójuk szorosan összeforrt a művésztelepről szóló
kiállításokkal és publikációkkal. Nem ritka jelenség, hogy
egy-egy jól ismert, patinás művészi múlttal rendelkező
helyszín sajátos vonzereje magához „húzza” a hasonló
karakterű, de valójában máshol született alkotásokat is.
A leginkább Ferenczy Károly festményeiről ismert Izvora
nem véletlenül vált ilyen „gravitációs centrummá”. Glatz
Oszkár szenvedélyes kirándulóként 1897 nyarán fedezte
fel magának a Rozsály hegy csaknem ezer méter magasan
fekvő fennsíkját és a lankás lejtőn álló kincstári vadászházat. Öt hónapig élt itt teljes elszigeteltségben, hogy végül
egy monumentális főművel, Az est a havason című
kompozícióval ereszkedjen le nagybányai kollégái közé, új
fejezetett nyitva ezzel egész további pályáján. Ez az epizód
minden róla írt életrajzban, szinte valamennyi vele készült
interjúban nagy hangsúlyt kapott. A művészettörténészek
ezért sokáig úgy gondolták, hogy a festő a 20. század első

évtizedének közepén újra ellátogatott erre a tájra és itt
alkotta meg életműve legszebb sorozatát, amelynek a
most vizsgált mű is kiemelkedő darabja. Ebbe a páratlanul
egységes műcsoportba tartozik többek között a Magyar
Nemzeti Galéria sokat reprodukált remekműve, az Oláh
asszony útban a templom felé, ennek kisméretű,
magángyűjteményben lévő változata, a szintén a Nemzeti
Galériában őrzött Fogarasi táj, a Hansági Múzeum
Törcsvári szoros ősszel című képe, valamint két magántulajdonba került alkotás, a fonó román asszonyt ábrázoló,
tévesen Izvorai parasztlánynak keresztelt kompozíció és a
közelmúltban aukcionált Erdélyi táj.
Az ábrázolt tájrészletek, a jellegzetes kunyhó és a román
népviseletbe öltözött szereplők egyezése alapján
egyértelmű, hogy valemennyi felsorolt alkotás azonos
helyen készült. Nagy szerencsénk, hogy az MNG Oláh
asszony útban a templom felé című képének kisebb,
magántulajdonban őrzött változatát 1931-ben, egy Glatz
Oszkárról szóló tanulmány közölte, mégpedig pontosan
orientáló képaláírással: Oláh asszonyok a törcsvári
szorosban. A Magyar Művészetben megjelent cikk
szövegéből kiderül, hogy a szerző, Dömötör István a
művek adatait egyeztette a festővel, így a címben rögzített
helymeghatározást tényként kell kezelnünk.

Glatz Oszkár 1910-es kiállításának katalógusa azt is bizonyítja,
hogy a megelőző évek művészi munkájában ez a törcsvári,
feltehetően 1906 táján megejtett motívumgyűjtő utazás rendkívül
nagy szerepet játszott. A címek tanúsága szerint legalább egy
tucat mű témája kötődött ehhez a tájhoz: a már említetteken
kívül többek között a Pillantás a Királykőre, a Június a fogarasi
határhegyeken, a Pillantás a felső törcsvári vámra, A Bucsecs és a
Pillantás a román határról.
A történelmi Magyarország határán
Az említett képeken, így a most bemutatott festményen ábrázolt
táj egykor Magyarország és benne Erdély nagy múltú, keleti
határvidékén terült el, amely a trianoni döntéssel került
Romániához. Fontos történelmi szerepe és fenséges természeti
szépségei miatt már a 19. század végén népszerű kirándulóhelynek
számított. Solymásy Adolf 1896-os, a Kolozsvárott megjelenő
Erdély című honismertető lapban megjelent szavai szerint „aki a
Törcsvár felé vezető országúton megáll akkor, midőn az út
egyenes vonalban befordul Törcsvárra, azt bizonyosan megragadja
az a kép, amelyet a Bucsecs és a Királykő közötti völgy mutat.

Korai, a 20. század első
évtizedében készült alkotásai
viszont ott voltak a legjobb
kolleciókban. A magyar
műgyűjtés aranykorában
Nemes Marcell és Kohner
Adolf egyaránt vásárolt tőle,
sőt a polgári gyűjtők talán
legfontosabb alakja, Fruchter
Lajos is megszerzett
életművéből egy Nagybányán
készült kompozíciót.
Glatz éppen a most bemutatott
alkotással képviseltette magát
minden idők egyik, ha nem a
legértékesebb magyar
gyűjteményében, az Andrássy
út 93-as szám alatt álló
Herzog-palotában.

A fiatal Glatz Oszkár kezdetben bölcsészeti tanulmányokat
végzett Berlinben és Münchenben, majd a polgári hivatás
lehetőségét feladva az 1890-es évek elején beiratkozott
Hollósy Simon legendás magániskolájába. A modern
festőtanoncok szokásos menetrendjét követve Párizs és a
Julian Akadémia következett, majd újra München és
Hollósy, ahonnan az alapító generáció többi tagját követve
1896-ban ő is Nagybányára utazott. Szinte remetei
magányban, a Rozsály hegy oldalában épült erdésztanyába
költözve fejlesztette ki új stílusát, amelyben a korábbi,
elsősorban a formára és a rajzra koncentráló látásmód
helyett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a felfokozott
kolorit, valamint a ragyogó napfény és a remegő
atmoszféra impresszionisztikus érzékeltetése. Műveit látva
tagadhatatlan Ferenczy Károly inspiráló hatása, de a
század első évtizedében született alkotások azt bizonyítják,
hogy Glatz sok tekintetben az iskolateremtő mester fölébe
nőtt. Képünkön a bátrabb színkezelés, a festői felületalakítás könnyedsége, a faktúra tapintásra ingerlő érzéki
frissessége akadálytalanabbul közvetíti a napfénnyel
telített, pengő levegőjű természeti látvány magával
ragadó szépségét, mint a teoretizálásra hajlamosabb, a
festés kézműves aktusával többet küzdő, a kép egyes
felületeit néha bántóan „túlfestő” Ferenczy alkotásainál.
A legjobb kezekben
Bár a késői, édeskés hangulatú, anekdotikus zsánerképek a
nagyközönség körében mindig nagy sikert arattak, e
felemás megítélésű művek sokasága a húszas évektől
kezdve némileg rontott Glatz művészetének kritikai
megítélésén. Annak ellenére, hogy a magyar festészet
külföldi, reprezentatív bemutatkozásain sorra aratta
sikereit, a legjelentősebb műgyűjtők a későbbi munkákat
már nem illesztették be ízlés- és kánonformáló kollekcióikba. Korai, a 20. század első évtizedében készült alkotásai
viszont ott voltak a legjobb kolleciókban. A magyar
műgyűjtés aranykorában Nemes Marcell és Kohner Adolf
egyaránt vásárolt tőle, sőt a polgári gyűjtők talán
legfontosabb alakja, Fruchter Lajos is megszerzett
életművéből egy Nagybányán készült kompozíciót.

Glatz Oszkár: Erdélyi táj (Gyerekek a domboldalon), 1905, magántulajdon
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Herzog Irén lakosztályának részlete az Andrássy út 93-as számú palotában, balra Glatz Oszkár képével, 1930-as évek
(Seidner Zoltán felvétele)
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Glatz Oszkár: A törcsvári szoros ősszel, 1906 körül, Hansági Múzeum,
Mosonmagyaróvár

Glatz éppen a most bemutatott alkotással képviseltette
magát minden idők egyik, ha nem a legértékesebb magyar
gyűjteményében, az Andrássy út 93-as szám alatt álló
Herzog-palotában. A kép vakrámáján olvasható felirat,
valamint egy szerencsésen fennmaradt enteriőrfotó is
bizonyítja, hogy az 1930-as években a legendás kollekció
előkelő helyén, Ligeti Miklós Herzogról Mór Lipótról
készült márvány mellszobra közelében lógott a most
aukcióra kerülő festmény. A gyűjtemény páratlan külföldi
anyagát, a csodálatos Greco-szobát, Gauguin, Monet vagy
éppen Cézanne képeinek lenyűgöző sorozatát mindenki jól
ismeri. Ezek a művek a palota első emeletén kaptak helyet,
míg egy szinttel feljebb a világhírű gyűjtő nővére, Herzog
Irén lakott nem kevésbé pazar környezetben, egy
kilencszobás, fényűzően berendezett lakásban. Glatz most
bemutatott festménye a tízes évek elejétől kezdve itt
lógott egészen 1944 nyaráig, amikor a zsidó tulajdonban
lévő műtárgyak zárolását és lefoglalását előíró gyalázatos
rendelet az esetében is végrehajtásra került. Ezekben a
hónapokbán már csak ő lakott ebben az épületben:
második emeleti lakásában élt június 1-jéig, amikor
származása miatt az Andrássy út 77. szám alatti csillagos

Az Andrássy úti Herzog-palota, 1920-as évek
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házba kellett költöznie. Bár a család tagjai a leértékesebb
alkotásokat, így a világhírű Greco-képeket és a kapitális
francia moderneket már korábban elrejtették, a júniusi és
júliusi lefoglalások alkalmával is rengeteg pazar műtárgyra
tették rá a kezüket a magyar állam képviselői. A zsidó
kormánybiztosság iratanyagában megtalálható az a
jegyzőkönyv is, amely özvegy Sváb Sándorné született
Herzog Irén zár alá vett és elszállított műtárgyainak
adatait tartalmazza. E lista 11. helyén Glatz Oszkár „Erdélyi
falu” című alkotása szerepel, további kitűnő festmények,
többek között Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József és
Liezenmayer Sándor alkotásai között.
Herzog Irén – szerencsésen túlélve a vészkorszak tragikus
eseményeit – 1945 után visszakapta lefoglalt műtárgyainak döntő többségét. A műgyűjtemények bejelentését
előíró 1949-es kormányrendelet nyomán neki is el kellett
készíteni otthonában őrzött festményeinek listáját. Az
1950-es, saját kezűen kitöltött adatszolgáltatási lap
nyomán szerencsére pontosan tudjuk, hogy Glatz Oszkár
festménye is sértetlenül visszakerült a tulajdonába.
Ekkorra már Andrássy úti palotáját ugyanúgy elvették tőle,
mint diósjenői kastélyát és valamennyi egyéb ingatlanát: a

Molotov (mai Vigadó) tér 3-as számú ház harmadik
emeleti, kétszobás lakásában élt egykori, világszerte ismert
gyűjteményének megmaradt darabjai között 1950-es
haláláig. E néhány festmény és iparművészeti tárgy között
ott volt Glatz Oszkár fenséges szépségű, múzeumi rangú
kompozíciója is, amely nem „csupán” a magyar festészet
értékeire, de történelmünk drámai fordulataira is
emlékezteti nézőit.
Molnos Péter

A világhírű Grecok a Herzog-palotában, 1930-as évek
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80 Norbert Gœneutte (párizs 1884-1987
auvers-sur-oise)
n

Fehér főkötős lány, 1881
White Cap Girl, 1881
46x38,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Norbert Goeneutte
Trefort 1881
Hátoldalon | Reverse: címketöredékek
		
Munkácsy Mihály: Madame Chaplin
arcképe (vázlat), 1885, magántulajdon
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Kikiáltási ár: 350 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 000 EUR

81 Bruck Lajos (1846-1910)
n

Kalapos párizsi lány virággal
Parisian Hatted Girl wth Flower
58,5x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon | Reverse: Bruck Lajos hagyatéki bélyegző,
címketöredékek
		
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 600 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 10 286 EUR
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82 Glatz Oszkár (1872-1958)

83 Böhm Pál (nagyvárad 1839-1905 münchen)

Gyerekek a domboldalon, 1941
Children on the Hill, 1941

Testvérek (Szamócaszedők)
Sisters (Strawberry Pickers)

46x62 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz 1941		
		

16x21 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: ft. Böhm P. 		

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 714 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 4 857 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 2 900 000 Ft
Estimated price: 6 286 - 8 286 EUR		

n
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mészöly géza
Folyópart gyerekekkel, 1871
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84 Mészöly Géza (1884-1987)
n

Folyópart gyerekekkel, 1871
Riverside with Children, 1871
58,5x83 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Géza v. Mészöly 871
Hátoldalon | Reverse: címke
A kép vakrámáján ovális vinyetta olvashatatlan felirattal,
illetve téglalap alakú cédula 4212-es számmal. Az eredeti keret hátulján
sérült cédula felirattal: „Motiv bei Salzburg Géza v. ...zöly in der k. k. Ak...
bild. Künste”
		
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 28 571 EUR
Becsérték: 12 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 34 286 - 51 429 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor külföldi magángyűjteményben

Benczúr Gyula: Ambachi partrészlet, 1875, magántulajdon
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Minden alkalommal nagy öröm rácsodálkozni, hogy évtizedekkel a
magyar műkereskedelem újjáéledése és a határok megnyílása után is
érkeznek haza külföldről múzeumi rangú remekművek, amelyek új
hangsúlyokat, korábban alig remélt csúcspontokat jelölnek ki egy-egy
festői életműben. Szinte hihetetlen, de egy esztendő híján közel másfél
évszázados lappangás után bukkant fel Mészöly Géza Folyópart
gyerekekkel című festménye. E reprezentatív méretű korai főmű, a 19.
századi magyar tájképfestészet egyik kivételes emléke minden valószínűség szerint most, ezen az aukción kerül először a magyar közönség elé.
A dunántúli köznemesi családból származó Mészöly Géza gyermekéveit
szülővárosában, Sárbogárdon, majd Hajdúszoboszlón töltötte. 1866-ban
Debrecenből, másodéves jogászhallgatóként Pestre költözött, ahol hamar
a radikális pályamódosítás mellett döntött: a paragrafusok világától egyre
jobban eltávolodva a festészet szerelmese lett: Kiss Bálint és Ligeti Antal
irányítása alatt másolta a Nemzeti Múzeum Markó-, Telepy- és
Ligeti-képeit. Azokban az években, a Marastoni-féle művészképző
megszűnése után a képtár klasszikusainak kopírozása volt Pesten a festői
mesterség elsajátításának szinte egyetlen terepe. Érthető tehát, hogy
1869-ben, a szülői engedély megszerzése után Mészöly Bécsbe utazott,
hogy az ottani Akadémián végre hivatalos képzést is kapjon. Kezdetben
Paál László egyengette az útját, hozzá hasonlóan a patinás iskola neves
tanárainál, Albert Zimmermannál és Robert Russnál tanult, sőt a kezdeti
bizonytalankodások után alig egy évvel, 1870-ben már el is nyerte az
iskola aranyérmét.
A bécsi akadémia ezekben az időkben nagy hangsúlyt fektetett a
természet aprólékos, elmélyült tanulmányozására, miközben természetesen a komponálás évszázados törvényeit is alaposan megtanították az
oda járó növendékeknek. Mészöly számára azonban fontosabb volt az,
hogy a hallgatók rengeteget rajzoltak közvetlenül a természet után, járták
a főváros környékét, a Prátert, a Wienerwaldot, a későbbi villanegyed
akkor még vadregényes tájait és mindenhonnan precíz vázlatokkal tértek
haza. Az osztrák kortársak, elsősorban Emil Jacob Schindler, Eugen Jettel,
vagy a már említett akadémiai tanár, Robert Russ korabeli munkái jól
mutatják, hogy a fiatal magyar festőt milyen impulzusok befolyásolták,
miközben képeiket látva azt is minden elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy az idő múlásával a művészi munka számos területen felülmúlta
a bécsi festőnagyságokat.

Mészöly Géza: A forrás, 1880 körül, Magyar
Nemzeti Galéria
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Szinte hihetetlen, de
egy esztendő híján
közel másfél évszázados
lappangás után bukkant
fel Mészöly Géza
Folyópart gyerekekkel
című festménye.
E reprezentatív méretű
korai főmű, a 19. századi
magyar tájképfestészet
egyik kivételes emléke
minden valószínűség
szerint most, ezen az
aukción kerül először
a magyar közönség elé.

A közelmúltban külföldről hazakerült festmény tökéletes
bizonyítéka annak, hogy alkotója 1871-re már mindent
elsajátított a pontos rajzra és a lelkiismeretes technikai
felkészítésre koncentráló bécsi Akadémia művészi
gyakorlatából, sőt az atmoszféra finom érzékeltetésével, a
fények és árnyékok téralakító használatával és a hangulat
keresetlen megragadásával már tovább is lépett művészi
útján. A kép előtt állva azonban még mindig elsősorban a
briliáns, világviszonylatban is párját ritkító festői tudás
ragadja meg a nézőt. Nem véletlen, hogy Genthon István
korszakos összefoglalásában, Az új magyar festőművészet
történetének lapjain is ezt emelte ki leginkább Mészöly
alkotói karakteréből: „kiválóan megtanult rajzolni, azon
kevés művészeink egyike, kinek kisujjában voltak a
technikai előismeretek.”
A most bemutatott mű nagy valószínűséggel azonos azzal
a munkával, amelynek sikeréről 1871 augusztus elején
szinte valamennyi budapesti újság beszámolt. A közölt
híradás szerint ugyanis Mészöly Géza „Tájkép Salzburg
vidékéről” című festménye elnyerte a bécsi képzőművészeti akadémia jutalomdíját. Feltehetően közvetlenül e
kitüntetés megszerzése után a fiatal festő eladta sikert
arató alkotását, amely valószínűleg a következő közel
másfél évszázadot külföldön „töltötte”. A Budapesten
most először megcsodálható, múzeumi rangú kompozíció
kivételes értékeit, Mészöly stílusának elragadó vonásait
egyik első felfedezője, Keleti Gusztáv a következő
szavakkal foglalta össze 1872-ben a Fővárosi Lapok hasábjain:
„Tájfestményeinek vonzereje főleg abban rejlik, hogy
tökéletes ellentétben a pszeudo-ideális irány hazug
csábjaival, híven és naivul magát az üde természetet
állítják szemünk elé. Továbbá e művész a látszat ellenére
igen választékosan szemeli ki tárgyait, s abban az ügyesen
ápolt csalódásba ringatja a nézőt, hogy »nem komponáltak«. Eljárása olyan, mint a fesztelenségükben oly kedves
és elmés angol novellaíróké: finom realista. Hozzájárul
még az a művészeti sport, mely a nehézségek könnyed
legyőzésében önzetlenül gyönyörködik, s amit a fogékony
szemlélő az ő legtöbb művéből kiérez és hálával üdvözöl: a
művészkedély irigylendő egyensúlya, a teljes hiánya a
spekulációnak és szentimentalizmusnak.”
Molnos Péter

Mednyánszky László: Patakparton, magántulajdon
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85 Margitay Tihamér (jenke (jenkovce) 1859-1922 budapest)
n

Udvarlás, 1891
The Courtship, 1891
62x90,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Margitay 1891 Budapest
		
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 286 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 8 571 - 12 857 EUR

Margitay Tihamér: Önarckép

Margitay Tihamér: A féltékeny, 1892, Magyar Nemzeti Galéria
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86 Louis Etienne Timmermans (brüsszel 1846-1910 párizs)

87 Markó András (1824-1895)

Vitorlások a tengerparton
Sailboats at the Seashore

Itáliai táj (Anya gyermekével), 1868
Italian Landscape (Mother with Child), 1868

35x26 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: L. Timmermans
Hátoldalon | Reverse: francia kiállítási címke
		

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

n

Kikiáltási ár: 450 000 Ft / 1 286 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 3 429 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 286 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
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88 Révész Imre (sátoraljaújhely 1859-1945 nagyszőlős)
n

Kártyabarlang, 1892
Gambling-Hell, 1892
39x55 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Révész Imre 1892
Hátoldalon | Reverse: német kiállítási címke (Im Reiche des Spielteufels címmel) és a
Kunstsalon E. Hirschler & Comp. Wien címkéje
		
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 11 429 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 20 000 EUR
irodalom | bibliography
- Sándor László: Révész Imre ukrajnai művészi hagyatéka.
Művészettörténeti Értesítő, 1964/3.
– Egy kérdés. Révész Imre festménye. Vasárnapi Újság, 1884/23.
– „Petőfi a nép közt.” Révész Imre festménye. Vasárnapi Újság, 1896/51.

Bihari Sándor: Bíró előtt, 1886, Magyar Nemzeti Galéria
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Munkácsy mellett

Kártya, pezsgő, muzsika

Siker és hazatérés

A kárpátaljai Nagyszőlősön született Révész Imre a
debreceni iskolaévek után egész fiatalon a festőpálya
mellett kötelezte el magát. Mivel hosszú és eredményekben gazdag élete végén visszatért szülővárosába, emlékét
a kárpátaljai művészeti közeg mindmáig elevenen őrzi.
(Kárpátalja másik neves festője, Erdélyi Béla tanítványa
volt a főiskolán.) Révész Debrecenből egyből Bécsbe ment
litografálást tanulni, majd megfordult a pesti Mintarajziskolában, utána pedig – 1877-től – a bécsi Akadémián
folytatta tanulmányait, a király által alapított ösztöndíjnak
köszönhetően. A sikerek már egész fiatalon megtalálták.
1879-ben másodéves növendékként kiállította Egy kérdés
című képét Pesten, ami a Pállfy-gyűjteménybe került, majd
a következő évben elsőként nyerte el a Munkácsy-díjat
Csárda című népi életképével. Három és fél évet
dolgozhatott így a sikerei csúcsán álló festőfejedelem,
Munkácsy Mihály mellett Párizsban.

Révész tűéles ecsettel ábrázolta a hajnali mulatozást a
kaszinóban. A kártyaszobában, a lámpa meleg fénye alatt
három úr kártyázik rendületlenül. Az előtérben egy
dzsentrifiú alszik a biliárdasztalra dőlve, míg egy
deszkaasztal körül a cigányprímás és családja számolja az
este során összemuzsikált pénzt. Az ablakon beárad a
reggeli fény (a precízen megfestett óra számlapjáról azt is
leolvashatjuk, hogy elmúlt már hajnali négy óra), a
sarokban összetört üvegek tanúskodnak a dorbézolásról.

A Munkácsy mellett töltött párizsi esztendők után Révész
másfél évtizedig élt Bécsben, és csak utána települ haza
Magyarországra, ahol tanított a Képzőművészeti Főiskolán,
majd vezette (az 1920-as újraszervezés után) a kecskeméti
művésztelepet. Festészetét az ötvenes-hatvanas évek
fedezte fel újra magának: Magyarországon ünnepelték
Panem című 1899-es főművét, mint a Munkácsy-féle
kritikai realizmus képviselőjét; több képe ekkor került
kijevi, lvovi és ungvári múzeumokba, de a szentpétervári
Ermitázs is őriz tőle rajzokat, amelyeket Petőfi verseihez
készített. Életének legfontosabb éveit külföldön töltötte.
A bécsi műértő közönség lelkesedett jófajta humorral
fűszerezett, magas minőséget képviselő zsánerfestészetéért. A most vizsgált képét is (a hátoldalon található német
nyelvű címkék alapján) az osztrák műtárgypiac ragadta el,
így csak most, több mint százharminc évvel a születése
után talált haza Magyarországra.

Petőfi szenvedélye
Révész hosszú pályája során mindvégig a Munkácsy-féle,
magyar népi valóságban gyökerező, 19. századi realista
festészet képviselője volt. Ahogy Munkácsy a fehérterítős
asztal körül összegyűlő figurák érzelmi konfliktusaiba
belefonta a nemzeti történelmet (Siralomház, 1880),
Révész hasonló módon kereste az alföldi csárdák és
külvárosi kávéházak mélyén megbúvó jellegzetes alakok
között kitapintható drámát. Egyik híres képén a falusi
szobabelsőben zajlik a néma párbeszéd egy hazatérő 48-as
honvéd körül (Szökevény, 1887), a másikon pedig a
csapszékbeli parasztoknak olvassa fel versét a forradalmi
költő (Petői a nép között, 1884). Révészt az a népi keretek
közé helyezett drámai hétköznapiság foglalkoztatta (akár
kevéske humorral is átitatva), amely Petőfi költészetével,
majd Munkácsy festészetével vált a 19. századi magyar
kultúra fontos szólamává.

Révész Imre: Panem!, 1899, Magyar Nemzeti Galéria
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Révész gondos leírókészsége elénk

varázsol minden részletet, a gomolygó
pipafüsttől a petróleumlámpa

rézellenzőjén megcsillanó fényig.
Látjuk a kaszinó falát díszítő aranyrámás tájképeket, sőt,
még kibetűzhető a falragasz is, ami az első jó minőségű
magyar pezsgőt, a Hölle Márton (Johann Martin Hölle)
által gyártott budaörsi Hölle Champagne-t reklámozza.
A Hölle Champagne – a Törley diadalútja előtt – a magyar
mulatók kedvenc habzóitala volt, amiért a korabeli reklám
szerint még a walesi herceg is rajongott. Nem csoda, hogy
a kártyaasztal mellett cigánymuzsikát hallgató dzsentrik is
ezt kortyolták.

A kaszinó falát díszítő falragaszon az első jó
minőségű magyar pezsgő, a Hölle Márton (Johann
Martin Hölle) által gyártott budaörsi Hölle
Champagne reklámja.
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89 Glatz Oszkár (1872-1958)

90 Kernstok Károly (1873-1940)

Kislányok báránykával, 1939
Little Girls with Lambkin, 1939

Dunaparton (Nyergesújfalu)
The Bank of Danube (Nyergesújfalu)

54x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Glatz 1939
		

43x44 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kernstok
		

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 571 EUR
Becsérték: 650 000 - 950 000 Ft
Estimated price: 1 857 - 2 714 EUR

Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 714 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 286 - 8 000 EUR

n
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91 Corini Margit (1897-1982)
margaret de corini
n

Párizsi utca
Parisian Street
54,5x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: M. de Corini
		
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 629 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 2 000 EUR
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92 Marczell György (1879-1979)
n

Párizsi nő (Art deco nő), 1927
Parisian Woman (Art Deco Woman), 1927
59x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Marcell 1927
		
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 420 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 200 - 1 714 EUR
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Batthyány Gyula
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93 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

Virágok, 1930 körül
Flowers, c. 1930
90,5x60 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Batthyány
		
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 45 714 EUR
Becsérték: 22 000 000 - 36 000 000 Ft
Estimated price: 62 857 - 102 857 EUR
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula - Képek egy eltűnt
világból. 2015, Budapest - Győr. 190 o.

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

Batthyány Gyula: Egy csokor virág, magántulajdon
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94 Prohászka József (bodrogkisfalu
1886-1964 kecskemét)
n

Fiatal hölgy sárga kalapban
Young Lady in Yellow Hat

95 Lehel Mária (1889-1973)
n

Vörös ajkú nő, 1947
Red-Lipped Woman, 1947

63x49,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Prohászka J.
		

61,5x47,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lehel Mária
Bpest 1947 		
		

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 914 EUR
Becsérték: 450 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 286 - 2 143 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 8 000 EUR
Bajor Gizi színésznő a Fényszóró
címlapján
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96 Vén Emil (1902-1984)

97 Scheiber Hugó (1873-1950)

Art deco nő (Olvasó nő műteremben), 1930
Art Deco Woman (Reading Women in Studio),
1930

Táncosnő (Kánkán)
Show Girl (Cancan)

n

63x45 cm
Ceruza, pasztell, papír | Pencil pastel on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 857 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 286 - 4 571 EUR

n

53,5x47 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.
		
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 8 571 EUR
Becsérték: 3 800 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 10 857 - 14 286 EUR

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor a művész hagyatékában
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98 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
n

Aréna, 1957
Arena, 1957
52x40 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gyarmathy Aréna 9/57
		
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 12 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 7 500 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 21 429 EUR

„Oldódik az izoláció, s a hetvenes évek elejétől a festő nyugatra is utazhat. Európai körútja során ismerkedik meg
Brüsszelben Csejthey Jenővel, egyik legnagyobb gyűjtőjével. Az ő közreműködésével kerül sor az 1973-as, két hónapig
tartó afrikai tanulmányútra. Az ekkor már megtagadott szürrealizmussal végzetszerűen beoltott festő olyan új, érzéki
tapasztalatokat szerez, melyek időlegesen eltérítik világképformáló ambícióitól, elméleti spekulációitól. […]
Az Afrika élmény közvetlenségét és intenzitását jelző tárgyias részletek olykor befoglalt zárvány módjára kapnak helyet
a kozmikus tér jelrendszerével kitöltött képmezőben. Új narratív módszer alakul, melyben a földi látvány közvetlen
vizualitás útján megtapasztalható eleme földi környezetükből kiszakítva idegen közegben jelennek meg.
Az afrikai utazástól generált stílusváltozat azonban nem merül ki konkrét vagy épp naturalisztikus látványelemek
beemelésében. Talán csak egyetlen konkrét formai elem megjelenése köthető a „nagy utazás” epizódjához, egy
szarv-szerű, íves formáé, mely környezetétől függően fölöttébb talányos értelmű. Földi leletet és égi formációt
egyaránt jelenthet.”
/Dr. Várkonyi György: Gyarmathy Tihamér. Körmendi Galéria, Budapest, 2004. 43-44 o./

208

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

209

99 Fenyő György (1904-1978)
n

Goldberger textilterv, 1931
Study for Goldberger Textil, 1931
13,5 x 11,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paperr
Hátoldalon | Reverse: Fenyő György hagyatéki bélyegző
A textiltervhez tartozó levél, melyet a Goldberger Textilgyár tervezői
részlegét irányító Fischer Curt írt:
Fenyő úrnak
Közöljük, hogy január 29-én történt mintaválasztáson az itt mellékelt
minta meglett választva. Az Elnök-vezérigazgató úr kívánságára vissza
küldjük 6 szinesre való átrajzolás céljábol. Tisztelettel Fischer Bp. I. 31.
		
Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 400 EUR
Becsérték: 200 000 - 350 000 Ft
Estimated price: 571 - 1 000 EUR

100 Kondor Béla (1931-1972)
n

Kísértés, 1965
Temptation, 1965
60x70 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kondor 965
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kísértés
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Elemérnek szeretettel K. Béla Bp. máj. 21.
Hátoldalon | Reverse: Vattay Elemér fotográfiáiból és képzőművészeti gyűjteményéből rendezett kiállítás plakátja
		
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 714 - 40 000 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Vattay Elemér gyűjteményében
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Bolgár K.-Nagy T. K.: Kondor Béla (oeuvre-katalógus),
Magyar Nemzeti Galéria, 1984 114 o.
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101 Egry József (1883-1951)
n

Vitorlás (Balaton, horizont)
Sailboat (Balaton, Horizon)
36,8x50,3 cm
Ceruza, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Egry József
		
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 714 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 857 - 8 000 EUR

Ámos Imre: Kis hajó, 1944. magántulajdon
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102 Ámos Imre (1907-1944)
n

Szárnyas önarckép bőrönddel
Winged Self-Portrait with Suitcase
29x23 cm
Tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right:
Ámos
		
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 857 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 100 000 Ft
Estimated price: 2 286 - 3 143 EUR
Heller Ágnes: Kertész Imre
négy töredék című könyvének
borítóján jelen képünk
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REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Kőbányai János: Az apokalipszis képköltője - Ámos Imre.
Múlt és Jövő Könyvkiadó, 2005. 78.oldal.
- Heller Ágnes: Kertész Imre - Négy töredék. Múlt és Jövő
Lap- és Könyvkiadó, 2009. borítókép

103 Kádár Béla (1877-1956)
n

Fiesta
Fiesta
24,5x15 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
Hátoldalon | Reverse: Brook Street Gallery címke és Dunkelman Gallery címke
		
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 286 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor külföldi magángyűjteményben
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Belá n yi

Vi k t o r

Hommage á Klimt (A nő élete),
1920 körül
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104 Belányi Viktor (ludanice 1877-1955 budapest)
n

Hommage á Klimt (A nő élete), 1920 körül
Hommage á Klimt (Life of the Woman), c. 1920
177x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Belányi V.
		
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 34 286 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 40 000 - 51 429 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- 40. Tizenegyedik csoportkiállítás, Ernst Múzeum, 1920
(131-es katalógus tétel)
irodalom | bibliography
- 40. Tizenegyedik csoportkiállítás: Vaszary, Kosztolányi,
Czencz és Belányi festőművészek, Lukátsovits Ily
iparművésznő. Ernst Múzeum, Budapest, 1920.
– Kun Imre: Magyar grafikusok. Belányi Viktor. In.: A Hét,
1921/14., 237.

Kanyargós pálya

Három életkor
A kép terét három, különböző életkort jelképező, más-más
karakterű nőalak tölti ki. A különféle textilminták harsány
folttakaróvá változtatják a kép felületét: kacskaringós
szecessziós indák, népies mezei virágok, csillagok, pöttyök
és kockák. A felület szinte vibrál a sokféle mintázat
dekoratív szőttesétől. Középen a dús vörös hajzuhatagot
viselő északi szépség áll, menyasszonyi fátylát két kézzel
fellebbentve. Balján egy érzéki spanyol táncosnő, vérbő
asszonyi szépség, feltárva kebleit, a másik oldalon pedig
egy elgondolkodó tekintetű, puritán öregasszony. A kép
festője, Belányi Viktor a művészettörténetből jól ismert
három életkor allegóriáját írta át a századforduló
egzotikus női típusaira. Az üvegvázába helyezett
virágcsokor is a háromféle korszakot jelképezi: a szűzies
fehér liliomok mellett vérvörös szegfűk és halvány
rózsaszínné váló virágkelyhek láthatók.
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Az üvegvázába helyezett
virágcsokor is a háromféle
korszakot jelképezi:
a szűzies fehér liliomok
mellett vérvörös
szegfűk és halvány
rózsaszínné váló
virágkelyhek láthatók.

Belányi Viktor azok közé a magyar festők közé tartozott, akik kihasználva a kor adta
szabadságot folyamatosan utazgattak Nyugat-Európa művészeti központjai között.
A pesti Mintarajziskola után Hollósy Simon szárnyai alatt tanult Münchenben,
kiállított 1897-ben a nagybányaiakkal, de kint maradt a bajor fővárosban,
grafikusként és könyvillusztrátorként dolgozva. Az első világháború előtt pár évig
élt Párizsban, majd 1918-tól visszatért Budapestre. „Mikor Münchenben a Jugend
festői közé tartózott már és visszajött Pestre, újra kellett kezdeni a küzdelmet a
megismerésért” – írta a szokatlanul kanyargós pályafutásáról Kun Imre. Az 1920-as,
1930-as években – különböző stílusigazodású képeivel – rendszeresen szerepelt az
Ernst Múzeum és a Nemzeti Szalon tárlatain. Most vizsgált képe feltehetőleg
azonos azzal az Életkorok című olajfestménnyel, amelyet Belányi az Ernst Múzeum
Tizenegyedik csoportkiállításán mutatott be 1920-ban.
Jugendstil érzékenység
Belányi anyanyelvi szinten beszélte a németes szecesszió (Jugendstil) stílusnyelvét.
Ennek a hatása a most vizsgált festményen is egyértelműen tetten érhető, de a
korabeli kritika számára is nyilvánvaló volt. A művészetét alaposan ismerő Kun Imre
az 1921-es Hét hasábjain pont ezt emelte ki: „Klimtnek az érzékisége, Pascin
pikantériája, Hodler artisztikuma és monumentalitása egyesül Belányi művészetében és tényleg az ő stílusa ennek a három tényezőnek az összetevéséből alakult ki.
Vonalai érzéki rezgések, egy túlfinomult idegzetű ember ideges vibrációjának
lejegyzése, mozdulatai kényesek, érzékiségtől telítettek”.
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105 Szőnyi István (1894-1960)
n

Zebegényi Dunaparton (Patkó Károly-Szőnyi István-Aba-Novák Vilmos), 1928
At the Bank of Danube in Zebegény (Patkó Károly-Szőnyi István-Aba-Novák
Vilmos), 1928
95,5x73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi I. 928
		
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 34 286 EUR
Becsérték: 14 000 000 - 16 000 000 Ft
Estimated price: 40 000 - 45 714 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Az 1920-as évek második felétől Baumgartner Sándor és Oszkár,
majd örököseik gyűjteményében
irodalom | bibliography
- Fenyő Iván: Szőnyi István. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása, Budapest, 1934.
– Árkádia tájain. Szőnyi István és köre 1918–1928. Szerk.: Zwickl András, Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2001.
– Végvári Lajos: Szőnyi István – Bernáth Aurél. Well-Press, Miskolc, 2003.
– Köpöczi Rózsa: Szőnyi István. Kossuth–Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009.

Szőnyi István
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Aba-Novák Vilmos és Patkó Károly Felsőbányán, 1925
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Az új klasszicizmus felé

A Gerevich Tibor által 1928-ban
Rómába küldött három
„akadémista”, Aba-Novák, Patkó
és Szőnyi klasszikus héroszoknak
tűnnek, akik a festői Dunakanyar
homokos partjáról
indultak meghódítani
az Örök Várost.
A kép készülésével csaknem
egyidőben kerülhetett
az – 1920-as években
Igalon többek között
Aba-Novákot és Patkót
is vendégül látó – testvérpár,
Baumgartner Sándor és Oszkár
gyűjteményébe.

A háború borzalmaitól megriadt modern művészek
nevében írta meg Babits Mihály az Új klasszicizmus felé
című költői esszéjét 1925-ben, a klasszikát nevezve meg az
új útnak. Ezzel nem volt egyedül a korban, a trendformáló
Picasso ekkor már évek óta görög ihlet alapján festett, míg
az új generáció már a klasszicizmus szellemében lépett a
színre. A törékeny és filozofikus Babits keserűen
regisztrálta, hogy a szépíró helyett már a sportoló az új
ideál, és hogy a testiség kultúrája a divatosabb, ami az
„élet rugalmasságát, erejét, intenzitását biztosítja. Az író
megszűnt a Kor emberi ideálja lenni: helyébe a bokszbajnok lépett.” Az új művésznemzedék nem osztotta a
századforduló filoszainak borongását, hanem büszkén és
teljes fegyverzetben lépett a színre. A magyar festészetben
Szőnyi István körül gyűltek össze azok a nagy ambíciójú
fiatalok, akik robusztus, kubizáló formákkal és monumentális eszköztárral építették fel saját Árkádiájukat. Ennek az
új nemzedéknek görög frízekre – vagy a Trocadéro
homlokzatára – illő emlékműve Szőnyi most elemzett
hármas portréja.
Művészbarátok
Szőnyi 1924-ben költözött a Dunakanyar festői
településére, Zebegénybe. A környék atmoszférája,
festőisége szinte rabul ejtette a művészt, a zebegényi táj, a
hatalmas, dombra felfutó, ötholdas kert – mint szabadtéri
műterem –, rengeteg festői témát kínált számára.
A dombtetőről bontakozott ki a maga teljességében a
Dunakanyar csodálatos panorámája is, ami az összes

idelátogató művészbarátot elvarázsolta. Az 1920-as évek
végétől Szőnyi körül egy kis művészkolónia szerveződött,
elsősorban a posztimpresszionista szemléletű Gresham-kör
tagjaiból. Elismerően nyilatkozott a régi jóbarát,
Aba-Novák Vilmos is, akinek szintén volt nyaralója
Zebegényben. Patkó Károly – írta a képhez készült
tanulmányában Zsákovics Ferenc – kimutathatóan először
1928-ban látogatta meg Szőnyit Zebegényben, abban az
évben, amikor a most vizsgált baráti hármas portré is
készült.
Római iskolások
A kép feszítőkeretére ragasztott cédulán maga a művész
határozta meg az ábrázoltak személyét és a készítés
helyét: „Patkó–Szőnyi–Aba-Novák, Zebegény 1928”.
A kompozíció középpontjában Patkó áll csaknem háttal,
zöld úszónadrágban, kezében evezővel, középen a délceg
Szőnyi jellegzetes profiljával, valamivel mögöttük – lehajtott fejjel és hátratett kézzel – Aba-Novák, élénksárga
hajtincsekkel. A Szőnyi-életműben párdarabként a
művészt magát ábrázoló kettős portré, a Hegytetőn (1925,
Magyar Nemzeti Galéria) kínálkozik. A zebegényi
Duna-part fövenyén álló, alulnézetből ábrázol, monumentális hármas akt még különlegesebb a magyar művészet
történetében. A Gerevich Tibor által 1928-ban Rómába
küldött három „akadémista”, Aba-Novák, Patkó és Szőnyi
klasszikus héroszoknak tűnnek, akik a festői Dunakanyar
homokos partjáról indultak meghódítani az Örök Várost. A
kép készülésével csaknem egyidőben kerülhetett az –
1920-as években Igalon többek között Aba-Novákot és
Patkót is vendégül látó – testvérpár, Baumgartner Sándor
és Oszkár gyűjteményébe.

Szőnyi István: Hegytetőn, 1925, Magyar Nemzeti Galéria
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107 Hencze Tamás (1938-2018)
n

106 Méhes László (1944-)
n

Érintés (Ölelés), 1979
Touch (Hug), 1979
30x35 cm
Olaj, vászon fára kasírozva | Oil, canvas on panel mounted
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Méhes L. 79
		
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 086 EUR
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 571 - 2 143 EUR

Változó tér, 1976-77
Changing Space, 1976-77
75x50 cm
Ofszet festék, karton | Offset paint on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 571 EUR
Becsérték: 1 500 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 286 - 5 143 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor a művész hagyatékában
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108 Lányi Dezső (baán 1879-1951 hollywood)

109 Kádár Béla (1877-1956)

Női akt, 1919
Female Nude, 1919

Fürdés után
After Bath

Magasság: | Height: 57 cm
Bronz | Bronze
Jelezve a talapzaton | Signed on pedestal: Lányi 919
		

46,5x29,5 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
		

Kikiáltási ár: 500 000 Ft / 1 429 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 2 857 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 857 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 8 000 EUR

n
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110 Hantai Simon (1922-2008)

111 Anna Margit (1913-1991)

Művésznő, 1946
Artistess, 1946

Szegény Atlas, 1983
Poor Atlas, 1983

27,5x20 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Hantai 946
		

60x30,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Anna Margit 1983
Hátoldalon | Reverse: a svájci Galerie Kara által 1984-ben rendezett
Anna Margit egyéni kiállításának raglapja
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Anna
Margit 1983 "Szegény Atlas";
		

n

n

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 286 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 5 143 EUR
Reigl Judit: Önarckép, 1946,
Magyar Nemzeti Galéria

Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 143 - 7 429 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Anna Margit. 1984. Galeie Kara, Genf, Svájc.
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112 Mattyasovszky-Zsolnay László (1885-1935)
n

Páris ítélete (Hommage á Cézanne), 1929
Paris's Judgement (Hommage á Cézanne), 1929
46,5x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mattyasovszky
		
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 8 000 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Tószeghy István tulajdonában
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Petrovics Elek: Mattyasovszky-Zsolnay László (1885-1935). Budapest, 1936. 48. sz.
irodalom | bibliography
- Mattyasovszky-Zsolnay László festőművész emlékkiállítása. Ernst Múzeum, 1936.
- Petrovics Elek: Mattyasovszky-Zsolnay László (1885–1935). Budapest, 1936.

Petrovics Elek: Mattyasovszky-Zsolnay
László (1885-1935). Budapest,
1936-os könyvének borítója

Kevés magyar festő volt olyan szerencsés a 20. század elején, hogy a jól működő, pécsi majolika- és
kerámiagyár kebelén nőjön fel. Zsolnay-Mattyasovszky László egyike annak a néhány magyar festőnek,
akinek ez megadatott, hiszen gyerekkora összeforrt a családi Zsolnay gyárral. A kerámiafestő üzem
után müncheni magániskolában tanult, ahol nem a 19. századi akadémizmusért rajongtak már ekkor,
hanem Goyáért, Manet-ért vagy épp Velázquezért. Az önmagával viaskodva alkotó ZsolnayMattyasovszky 1912-ben jutott el álmai városába, Párizsba, ahol valósággal megrészegítette a francia
művészet vérbő festőisége, impresszionistákon edződött színkultúrája és páratlanul modern
eleganciája. „Mikor a Louvre-ból kijön, sírva fakad az izgalomtól. […] Már az első napokban látja a
Pellerin-gyűjtemény híres Cézanne-jait és Durand-Ruel lakásán a nagy impresszionisták képeit.”
Mattyasovszky munkáit jellemzi, hogy törekszik, hogy benyomásai elkalandozás nélkül kerüljenek
vásznaira. Ahogy Petrovics Elek írta az ötvenévesen elhunyt festő emlékkiállításának katalógusában:
„Nagy kultúrájú, előkelő művész volt Mattyasovszky. A nyugodt és szép felülfestés manet-i
hagyományainak tisztelője, de a kontúrok feltűnőbb éreztetésében, a folthatás dekoratív voltában és
a környezetnek sokszor ornamentális ízű alakításában az impresszionistákra következő (u. n.
posztimpresszionista) nemzedék szelleméből is érzünk valamit képeiben.”
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113 Derkovits Gyula (1894-1934)
n

Forrásnál (Aranykor), 1921
At the Fount (Golden Age), 1921
50x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 13 000 000 Ft / 37 143 EUR
Becsérték: 16 000 000 - 20 000 000 Ft
Estimated price: 45 714 - 57 143 EUR
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Körner Éva: Derkovits Gyula, Budapest, 1968.
Oeuvre-katalógus szám: 227.
- Molnos Péter: Derkovits. Szemben a világgal.
Budapest, 2008, 12. kép
irodalom | bibliography
- Ártinger Imre: Derkovits Gyula. Budapest, 1934.
- Kopp Jenő: Derkovits Gyula. Budapest, 1944.
- Kállai Ernő: Cézanne és a XX. század konstruktív
művészete. Anonymus, 1944.
- Körner Éva: Derkovits Gyula. Budapest, 1968.
- Derkovits Gyula. Centenárium. Szerk.: Lőrincz Zoltán,
Szombathely, 1996.
- Molnos Péter: Derkovits. Szemben a világgal.
Budapest, 2008.

Derkovita Gyula: Koncert, 1922, Magyar Nemzeti Galéria
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Kmetty János: Koncert, 1918, Magyar Nemzeti Galéria

Pór Bertalan: Vágyódás tiszta szerelemre, 1910 magántulajdon

Kezdetben vala Cézanne

Aranykor

Nyergesújfalui emlék

„Kezdetben vala Cézanne” – írta egész biblikus módon
Kállai Ernő, a legnagyobb modern magyar műkritikus.
Az avantgárd botrányhősökkel a hátunk mögött ma már
nehéz megérteni, hogy a 20. század eleji művészeknek
milyen forradalmi újdonságot jelentett Cézanne
festészete. Minden modern festői látásmódnak, ami
szerkezetes, geometrizáló vonalak mentén bontja és
értelmezi a látványt, az aix-i mester az ősapja. A most
vizsgált, Derkovits Gyula által festett árkádiai kompozíció
egyértelmű előképe Paul Cézanne Fürdőzők (1898–1905,
Philadelphia Museum of Art) című remekműve. Nemcsak
távoli reminiszcencia, hanem egyértelmű ihlető forrás:
látható az összehajoló fák íve alá szervezett kompozíciós
szerkezetben. Derkovits 1920 elején, kevéssel a vizsgált kép
festése előtt, annak a Kmetty Jánosnak a műtermébe járt
aktrajzolásra, aki a Párizsban látott Cézanne-művek és
kubista élmények lázában égett.

A dús zöld vegetációjú tisztáson, a távolba vesző zord,
havas hegycsúcsok előtt, egymás felé gótikus katedrálisok
boltíveiként hajló – szinte csupasz – fatörzsek alatt áll a
Férfi. Mint Ádám a Édenkertben, lehajtott fejjel, de
magabiztosan. A kép előterében elfogódott klasszikus
aktként ül Éva, miközben a forrásnál egy ló csillapítja
szomját. A Teremtéstörténet észrevétlen változik át azzá a
derűs görög Aranykorrá, ami az 1920-as évek eleji
festészetnek legfontosabb referenciapontja volt. Ebbe a
kubizáló, monumentális, mégis klasszikus Árkádiába
menekült a Szőnyi-kör a világháború pusztítása után, és
ide tartott velük a csoporthoz csak távoli szálakon kötődő
Derkovits Gyula. Saját árkádiai világában – az 1920-as
évek elején – idilli csoportba fűzött aktok pihennek,
fürdőznek és szerelmeskednek.

„Derkovits Árkádiája nem egy elvont, mitologikus táj,
hanem az 1919-es év Nyergesújfaluja, Kernstok Károly
idilli szabadiskolája. Itt dolgozott Derkovits és társai
emlékezete szerint gyakran lelte örömét abban, ha egy fa
árnyékából figyelhette, ahogy a többiek rajzolnak. E képén
Derkovits helyett egy nőalak figyeli a kernstoki reminiszcenciákat keltő, fejét a patakra hajtó lovat. A nőben
Dombai Viktóriát sejthetjük, Derkovits képeinek állandó
szereplőjét, feleségét és egyetlen aktmodelljét. A
piramidális kompozíció centrumában a lehajtott fejű,
távoli figura pedig egyértelműen önéletrajzi ihletésű, aki
– et in Arcadia ego – az egyetemes gond, bánat és
szomorúság allegóriája” – írta a festményről tanulmányában Hornyik Sándor.

Bár a Tanácsköztársaság rövid idején működő művésztelepet bezárták, Derkovits festményei
– mint ez a kép is tanúskodik róla – még évekig ebből az utolsó boldog, idilli időszakból
táplálkoztak. Nyergesújfalu számára tényleg az Aranykor volt.

Aba-Novák Vilmos: Aktok tájban, 1921,
Magyar Nemzeti Galéria
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114 Bernáth Aurél (1895-1982)
n

Séta a parkban
Walk in the Park
72x90 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: BA		
		
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 6 286 - 9 143 EUR

A Berlint, a Sturm körét és az absztrakt kísérleteket 1926-ban otthagyó
Bernáth Aurél az 1920-as évek második felében a magyar látványfestészet
legkiválóbb tehetségévé, majd a Gresham-kör kulcsfigurájává vált. Bernáth
felesége, Pártos Alice a szlovákiai Pöstyén híres szanatóriumában kapott
állást 1926-ban, ahol a festő is ideális művészi környezetre talált, fürdővel,
szállókkal, folyóparttal és kastéllyal. „Mintha egy oázisra érkeztem volna
– írta Utak Pannóniából című visszaemlékezésében Pöstényről –, szaharai
gyaloglás után.” Szemlélődésre hajlamos, merengő lelkialkata a táji
környezetben megélt, érzelmileg sűrített pillanatokat kereste a pöstyéni
hétköznapokban.

Bernáth Aurél: Parkban (Pöstyéni park), 1935. Magyar Nemzeti Galéria
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115 Bene Géza (1900-1960)
n

116 Kokas Ignác (1926-2009)
n

Szentendrei fák
Trees of Szentendre
47,5x58,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Bene Géza
Hátoldalon | Reverse: Házsor és fák Bene Géza XIX. Bonyhádi út 50/a
autográf felirat, "Ezen írás az általam jól ismert Bene Géza festőművész
kézírása és sajátkezű másolóírása" igazolással
		
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 286 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

240

Kieselbach galéria

A szentgyörgyi malom hídjának romjai
The Ruins of the Mill Bridge of Szentgyörgy
65x69 cm
Plextol, farost | Plextol on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kokas I.
		
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 143 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 286 EUR
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117 Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
n

Új fények, új terek, 1967
New Lights, New Fields, 1967
80x86 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Gyarmathy Tihamér
967 Bp. 67/16 "Uj fények uj terek" 80x86 cm
		
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 143 - 8 000 EUR

[…] a „tisztuló” hatvanas években még meghatározó szerepet játszik a káosz
víziója is. Nem a kozmológiai őskáoszé, hanem a bioromantikus szövevény „szervi” formáié. A tervszerű-kontrollált-geometrikus elemekkel szemben feltárul a
másik arc is, a spontán-ösztönös-organikus elemeké.
/Dr. Várkonyi György: Gyarmathy Tihamér. Körmendi Galéria,
Budapest, 2004. 40 o./

„Ma a kép jobb, ha nem ábrázol, de jelent valamit és pedig a szín lehetőségeivel.
Ha ábrázol könnyen a leíró elmondást tartják a kép lényegének. Holott a kép
nem logikai tartalmi jelentőség és főleg nem irodalmi, hanem szellemi vetülete
a saját korának.”
/Gyarmathy Tihamér, 1964/
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118 Háry Gyula (1864-1986)

119 Berkes Antal (1874-1938)

Budai vár, Hunyadi János út, Halászbástya, 1922
Buda Castle, Hunyadi János Street,Fisherman's Bastion, 1922

Nagyvárosi impresszió, 1910-es évek
Impression of a Metropolitan, 1910's

70x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Budapest 1922 Háry Gy.
		

45x70 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes A.
		

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 257 EUR
Becsérték: 600 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 286 EUR

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 914 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 143 EUR

n
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120 Páll Lajos (1938-2012)

121 Scheiber Hugó (1873-1950)

Erdély (Asszony bivallal)
Transylvania (Woman with Buffalos)

Lovaskocsi
Kittereen

60x45 cm
Olaj, farost | Oil on fibre boards
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Páll L.
		

55x51,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
		

Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 457 EUR
Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 571 - 1 143 EUR

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 857 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 000 - 5 714 EUR

n

n

irodalom | bibliography
- Kozma Huba - Gálfalvi György: Páll Lajos 70 éves.
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2008.
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122 Modok Mária (1896-1971)

123 Czóbel Béla (1883-1976)

Műtermi csendélet virággal, gyümölccsel és festményekkel
Studio Still-Life with Flower, Fruit and Paintings

Virágcsendélet, 1970-es évek
Flower Still-Life, 1970's

50x40 cm
Olaj, papír kartonon | Oil, paper on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Modok M.
		

45x33 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
		

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 571 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 286 - 3 429 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 857 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 571 - 4 286 EUR

n
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124 Márffy Ödön (1878-1959)
n

Műtermi csendélet nyitott ablakkal
Still-Life in Opened Window
63x86 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Márffy Ödön		
		
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 17 413 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 000 - 25 714 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Bartos Attila gyűjteményében
irodalom | bibliography
- 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.
– Rockenbauer Zoltán: Márffy Ödön. Kossuth–
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015.
Le Bonheur de Vivre
Hullámzó színköltészet

„Találd meg az örömöt az égben, a fákban,
a virágokban. Azok számára, akik látni
akarják őket, mindenhol ott vannak a
virágok” – mondta az öreg Matisse az
1940-es években, tanúbizonyságát adva
annak a kifogyhatatlan életszeretetnek, ami
festészetéből is sugárzik. Kevesen értették
meg Matisse életöröm-festészetét (Le
Bonheur de Vivre) jobban, mint Márffy
Ödön.
Ahogy az Est elragadtatott publicistája írta 1930-as
kiállításkritikájában: „Színessége és üdesége olyan, mint a
nyári hajnalé, csakugyan valami hajnali öröm árad a
vásznairól, mosolyogva kell nézni ezeket a képeket, miközben
várjuk, hogy a vászon valamelyik sarkából megszólaljanak a
pihenten ébredt rigók.” A most vizsgált csendéletet nézve ma
is érezzük azt a derűs életvidámságot, ami az Est kritikusát
kerítette hatalmába Márffy érett festészetét látva – közel száz
évvel ezelőtt.

Márffy csendélet-festészete – a cézanne-i alapokon álló,
Nyolcak idejéből való, korai példák után – az 1930-as
években forrt ki. Ekkor járta át művészetét az a könnyed,
dallamos, félig áttetsző festőmodor, ami meghatározza a
most vizsgált alkotást is. Az ablakpárkány feletti szűk
kivágáson át a napsütötte kerti gyep rikító zöldje ragyog
be a rozsdás-bordó árnyékokkal keretezett szobába. Balra
egy narancs függöny elnagyolt tömbje, középen egy sárga
kockás abrosszal borított asztalka. Ezen sorakoznak Márffy
kedves tárgyai: két virággal teli kaspó, egy kék szőlővel teli
gyümölcstál, egy üres borospohár, két sárga citrom és egy
könnyed kézzel felvázolt nyitott könyv. A tárgyak
körvonalai elomlóak a beáradó napsütésben, a foltok
átjárják egymást, az árnyékok összefonódnak, tengerként
hullámzó színköltészetté varázsolva a kép felületét. Talán
még az Est kritikusa által várt „pihenten ébredt rigók”
füttyét is hallani véljük.

Márffy Ödön: Csendélet, 1930-as évek, Magyar Nemzeti Galéria
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125 Karol Sovánka (ZAJUGRÓC 1883-1961 NÉMETORSZÁG)

126 Feledi flesch Tivadar (budapest 1852-1896 budapest)

Őszi erdő
Autumn Forest

Téli vadászat (Fácán)
Winter Hunting (Pheasant)

50x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: K. Sovánka
		

91x148 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Feledi Tivadar
		

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 571 - 3 714 EUR

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 371 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

n
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127 Mousson Tivadar (hőgyész 1887-1946 trencsény)

128 Ferenczy Valér (1885-1954)

Tavaszi folyópart, 1910
Spring Riverside, 1910

A budai vár látképe az egykori Honvéd főparancsnokság tornyával, 1930 körül
View of Buda Castle with the Tower of the Late National Defense Headquarters, c. 1930

30x47 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Mousson G. Tivadar 1910
Hátoldalon | Reverse: A Művészház 1910-es raglapja
		

32x44 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Ferenczy Valér
		

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 571 EUR
Becsérték: 800 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 286 - 3 429 EUR
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Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 686 EUR
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 2 286 EUR
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129 Bálint Endre (1914-1986)
n

Párizsi csendélet, 1947
Parisian Still-Life, 1947
19x26 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Bálint 47
		
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 086 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 3 429 EUR
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130 Nemes Endre (pécsvárad 19091985 stockholm)
n

Csendélet (Hommage á Braque), 1933
Still-Life (Hommage á Braque), 1933
40x60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Nemes Endre 33
		
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 15 914 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 20 000 - 25 714 EUR

Festő, grafikus. A Nemes nevet 1928-ban vette fel. Karikaturistaként indult, majd Prágában dolgozott
1928-1930 között. Művészeti tanulmányokat Bécsben és a prágai Képzőművészeti Akadémián folytatott.
Tagja volt a prágai "Szecesszió" csoportnak, így Klee-vel, Kokoschkával szerepelt együtt kiállításokon. 1933-ban
Párizsban járt. Helsinkibe menekült. Kiutasítása után Norvégiában, majd Svédországban kapott menedékjogot.
1947-1955 között a göteborgi Valands Konstskola művészeti iskolában tanított. Tanulmányúton járt Olaszországban,
Spanyolországban és Görögországban. 1984-ben a göteborgi egyetemen a filozófia díszdoktora. Svédországban élt
halálig. Dekoratív, monumentális alkotásai ismertek Európában, Amerikában és Japánban. Többféle technikával - például
zománc, stukkó, márvány, intarzia, gobelin - dolgozott. 1936-tól kiállító művész. Prágában állított ki először.
1946-ban Stockholmban volt önálló tárlata. Itthon 1970-ben a Műcsarnokban, 1973-ban a Szépművészeti Múzeumban
mutatta be munkáit. Díjak: a svéd kormány művészeti díja, a 6. Tokiói Nemzetközi Grafikai Biennálé díja, a friedrichstadti
1. Nemzetközi Grafikai Biennálé 1. díja. A pécsi Janus Pannonius Múzeumnak ajándékozott műveiből később
önálló múzeuma nyílt Pécsett. Külföldön a többi közt cseh gyűjteményekben és Helsinkiben találhatók meg művei.
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131 Perlrott Csaba Vilmos (békéscsaba 1880-1955 budapest)
n

Nagybányai műtermi csendélet, 1929-30
Studio Still-Life in Nagybánya, 1929-30
99x67 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Perlrott Csaba V. NB 929
Jelezve balra lent | Signed lower left: Perlrott Csaba 930
		
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 143 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 429 - 17 143 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Szerepelt a BÁV 47. árverés 245. tételeként

Perlrott Csaba Vilmos,
(Székely Aladár felvétele,
1925)

„Az 1928-1929-es évben télen is dolgozott Nagybányán. Több téli képe készült a kolónián, melyekből Kolozsvárt mutatott be.
Ez a tárlata (Gráber Margittal közösen) 1929 februárjában nyílt meg az akkori idők legjobb kolozsvári képcsarnokában,
a vármegyeház üvegtermében. A kritikákban arról olvashatunk, hogy negyedszáz festménye között tájképek, csendéletek,
aktok vannak. Méltatója, Kőmives Nagy Lajos megállapítja, Perlrott „gondolati piktúrát” művel; képei konstruktívan
megszerkesztettek […].”
/Művészettörténeti értesítő 37. évfolyam (1988)1988 / 1-2. sz. / Kutatás / Murádin Jenő: Perlrott Csaba Vilmos 61 o./

Perlrott Csaba Vilmos: Csendélet, 1927, magántulajdon
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132 Méhes László (1944-)

133 Czene Béla (1911-1999)

Akt, 1982
Nude, 1982

Akt San Gimignanói háttérrel (A piros cipő), 1988
Nude in front of San Gimignano (The Red Shoe), 1988

16,5x28,5 cm
Olaj, vászon fára kasírozva | Oil, canvas on panel mounted
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Méhes 82
		

50x100 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Czene Béla 1988
		

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 857 EUR
Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 000 EUR

Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

n
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134 Molnár C. Pál (1894-1981)

135 Kádár Béla (1877-1956)

Fürdőzők (Tükröződés), 1940 körül
Bathers (Reflections)

Art deco lányok
Art Deco Girls

30,5x21,5 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: MCP	
		

88x62 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Kádár Béla
		

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 514 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 257 EUR

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 6 200 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 17 714 EUR

n
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136 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Párizsi nő (Fiatalság, tavasz), 1891 körül
Parisian Woman (Youth, Spring), c.1891
40,5x32,5 cm
Pasztell, vászon | Pastel on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rippl-Rónai Paris
		
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft / 17 143 EUR
Becsérték: 8 000 000 - 11 000 000 Ft
Estimated price: 22 857 - 31 429 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor párizsi magángyűjteményben
irodalom | bibliography
- Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Bernáth Mária–Nagy Ildikó, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 1998.
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Rippl-Rónai nem
kirándult Párizsban,
mint oly sok magyar
művész, hanem egész
tudatosan települt ki,
dolgozott Munkácsy
szárnyai alatt, közben
előkészítve saját
pályakezdését.
Kereste kortársainak,
a sejtelmes hangulatokra fogékony
Nabis csoportnak a
társaságát.

Művészettörténeti szenzáció

Francia ízlés szerint

Az arcon a századvég végtelenül kifinomult, dekadensen választékos
esztétikai világa tükröződik: lefelé biccentett, klasszikus profilú női
fej, félig lehunyt pillákkal. A szürke háttér előtt jelenésként tűnik elő
az arc, a test és a sötét haj szinte feloldódik a vízszintesen elmosott
lágy tónusú sfumatóban. A Rippl-Rónai által választott kifejezésmód mai rokona a minimalista, monokróm festészet. A századforduló a maga lírai érzékenységét, lelki finomságait a fekete-fehérre
hangolt pasztellek világában találta meg. A visszafogott
monokrómiát egy leheletnyi piros kréta töri meg: a fül kagylójának
rajzolatában, az arc pírjában, az orr és az ajkak tónusában. Olyan
kevés művet ismerünk Rippl-Rónai Józsefnek ebből az első párizsi
korszakából, hogy minden kép előkerülése művészettörténeti
szenzációnak számít.

Rippl-Rónai tudta, hogy a párizsi művészek tolongó
tömegéből csak egy nagyszabású attrakcióval tud kitűnni.
Ezért készült nagyon komolyan első, Palais Gallierában
megrendezett, 1882-es kiállítására. Jogos szorongása
büszkeségre változott át, amikor a megnyitót elárasztó
elegáns közönség véleményét levélben írta meg apjának:
„Kiállításom általában mindenkit meglepett eredetiségénél
fogva... mindenben sok ízlést látnak. Annyi bizonyos, hogy
a Párizsban élő 25 000 festő közt előnyösen fognak
ismerni és egy kis névre is szert teszek, máris tudják, hogy
van egy Rónai nevű magyar festő, aki az ő francia
ízlésüknek teljesen megfelel.” Rippl-Rónait a kor delikát
párizsi festői ejtették rabul, a szürke tónusokkal varázsoló
Whistler és Carrière. Esztétikai ízlése egybecsengett
Maurice Denis referencia pontjaival, nem véletlen vált
belőle hamarosan a „magyar nabi”.

Párdarab a Musée d'Orsay-ból
A Musée d'Orsay állandó kiállításán, Degas- és Denis-művek között,
a pasztell teremben a nyolcvanas évek óta függött egy Rippl-Rónaikép. A finoman elmosódott, hosszanti vonalakkal álomszerűvé
varázsolt portrén egy lila ruhás nőalak tekint ki a képből, kezében
egy csokor virágot tartva. A pasztellkép bal alsó sarkában olvasható
a szecessziós módon, szögletes betűkkel felírt RIPPL-RÓNAI szignó.
Ez a most felbukkant korai Rippl-Rónai pasztellremekmű legközelebbi társa. A Musée d'Orsay képe 1891-ben készült, nem az elmúlt
évek sikeres múzeumi diplomáciájának köszönhetően került ki
Párizsba, hanem a helyi műkereskedelemből évtizedekkel ezelőtt.
Mindkét pasztell azokban az években született, amikor a tehetséges
magyar festő még a francia modern művészeti közeg elismert tagjaként tevékenykedett. Rippl-Rónai nem kirándult Párizsban, mint oly
sok magyar művész, hanem egész tudatosan települt ki, dolgozott
Munkácsy szárnyai alatt, közben előkészítve saját pályakezdését.
Kereste kortársainak, a sejtelmes hangulatokra fogékony Nabis
csoportnak a társaságát.

Rippl-Rónai József: Hölgy rózsacsokorral, 1892, magántulajdon
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Helyre került mozaik
A sikeres kiállítás számos alkotását vásárolta meg a helyi
közönség. A Pester Lloyd korabeli tudósítása szerint: „Az a
tény, hogy a kiállítás több darabja már ismert párizsi
magángyűjteményekhez tartozik, azt mutatja, hogy ez a
fiatal, eredeti magyar tehetség a legjobb úton van ahhoz,
hogy Párizsban érvényesülni tudjon.” Nem tévedett a
hírlapíró, Rippl-Rónai ígéretes franciaországi karriert
futott be, mielőtt hazatelepült volna a kaposvári
Róma-villa napfényes világába. A most vizsgált
pasztellportré ebben az időszakban készült, valamikor
1891 környékén. Nagy valószínűséggel szerepelt a
kiállított anyagban is (katalógus hiányában a képek
beazonosítása nem lehetséges), így maradhatott egészen a
közelmúltig Franciaországban. Segítségével egy újabb
mozaik kerül helyére az életműben, hiszen ebből a korai
párizsi időszakból csak nagyon kevés képet ismerhettünk
eddig.

Rippl-Rónai József: Női profil (Zorka), 1916,
Magyar Nemzeti Galéria
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137 Rubovics Márk (1867-1947)

138 Nagy Oszkár (1883-1965)

Vitorlások a naplementében (Balaton)
Sailboats in Sunset (Balaton)

Nagybánya
Nagybánya

38,5x54 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Rubovics M.
		

46x69 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Oszkár
		

Kikiáltási ár: 140 000 Ft / 400 EUR
Becsérték: 280 000 - 400 000 Ft
Estimated price: 800 - 1 143 EUR

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 8 000 EUR

n
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139 Corini Margit (1897-1982)
margaret de corini
n

Párizsi est
Parisian Evening
54,5x45,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: M. De Corini
		
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 857 EUR
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 1 714 EUR

Kieselbach galéria

n

Párizsi utca
Parisian Street
41x33 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: M. de Corini
		
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 460 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 314 - 1 714 EUR

140 Diener-Dénes Rudolf (1889-1956)

142 Bortnyik Sándor (1893-1976)

Párizsi Szajna-part (Pont Neuf), 1920-as évek
Bank of Seine in Paris (Pont Neuf), 1920's

A festő ( Önarckép), 1933
The Painter (Self-Portrait), 1933

54x65 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
		

33,5x52 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Bortnyik 933
		

Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 743 EUR
Becsérték: 460 000 - 600 000 Ft
Estimated price: 1 314 - 1 714 EUR

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 629 EUR
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 286 EUR

n
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141 Corini Margit (1897-1982)
margaret de corini

n
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143 Ámos Imre (1907-1944)
n

Szentendrei séta
Walking in Szentendre
80x39,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Ámos
		
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 10 286 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 22 857 EUR

Ámos Imre és Anna Margit sétálnak,
1930 körül

„Ámos Imrének a városhoz való kötődése leginkább Vajdáéval rokon. Ámos is rátalál arra a mesevilágra, áhított harmóniára,
amiről Vajda 1936-ban írt. A környezet, a város múltja, a couleur locale mindkettőjüket látomásra ihleti. […] A különböző
kultúrák, történelmi korok, néprajzi emlékek találkozásának misztériuma mindkét festőt megihleti. »Kint vagyunk Szentendrén
már ötödik hete. Gyönyörű kis városka, tele készen komponált témákkal. Öreg, szűk utcácskák, régi kapualjak, egy gyönyörű,
elhagyott, romladozó templom valami furcsa légkörrel telítik ezt a helyet. Estefelé valószínűtlenül kékes-lilásak a hegyek és a
hold vakítóan foszforeszkál az ócska templomfalakon. Itteni munkáim mind valami misztikus telítődöttséget kapnak.«írja
1939-ben Ámos Imre.”
/Petényi Katalin: Ámos Imre. Corvina Kiadó, Budapest, 1982. 133-135 o./

Ámos Imre: Szentendrén, magántulajdon
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Anna Margit: Szentendrei tűzoltóság, 1939,
Ferenczy Múzeum, Szentendre
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144 Gulácsy Lajos (1882-1932)
n

Olasz kisváros fogadóval, 1906-1908 között
Italian Little Town with Host, between 1906-1908
27x39,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Gulácsy L.
		
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 10 286 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 28 571 EUR

„Legfontosabb tájélménye vitathatatlanul Olaszország,
elsősorban Lombardia, Campagna és a Comoi-tó környéke,
ahonnan tettvágytól buzgó, lelkes levelet küld anyjának:
» Főleg az okozza, hogy ilyen munkavágyam van, hogy míg
egyrészt a táj felséges, másrészt az antik részletek is megvannak, a régi romok, épületek, templomok és kápolnák, melyek
leginkább érdekelnek festői szempontból. «
/Gulácsy Lajos levele édesanyjához Comóból (1907. augusztus
20.), Gulácsy Lajos-hagyaték, Fond 124/212/73./

Ezek a sorok fényt vetnek tájinspirációinak jellegére is.
Kiemelten fontosak a múlttal, tehát történettel rendelkező
épületek viszonya a tájhoz, amire rendkívül jó terepet talált
Olaszországban. […] Egyáltalán nem fest azonban turisztikai
látványosságokat, híres műemlékeket, bár feljegyzései szerint
végigjárja őket, és kommentálja élményeit.”
/Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos. Budapest, 2008. 97 o./

Gulácsy Lajos: Önarckép kalapban, 1908-12,
Magyar Nemzeti Galéria
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Gulácsy Lajos: Régi kert, 1913,
Magyar Nemzeti Galéria
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145 Fényes Adolf (1867-1945)

146 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Alföldi táj szélfútta felhőkkel
Plain Landscape with Windy Clouds

Magyar táj szélmalmokkal, 1930-as évek
Hungarian Landscape with Wind-Mill, 1930's

65x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Fényes
Hátoldalon | Reverse: BÁV 51. Művészeti aukció címkéje
		

60x80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Iványi Grünwald B.
		

n

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 571 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
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Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 286 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 4 286 EUR
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147 Böhm Pál (1839-1905)

148 Venne, Adolf van der (bécs 1828-1911 schweinfurt)

Kocsis, 1896
Carter, 1896

Lakodalmas menet a Hortobágyon, 1856
Wedding Procession in Hortobágy, 1856

31x23,4 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra fent | Signed upper left: P. Böhm 1896
		

54x83 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: A. Van Der Venne 856
		

Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 143 EUR
Becsérték: 900 000 - 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 571 - 4 000 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 200 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 6 286 - 8 000 EUR

n

n

Barabás Miklós: A menyasszony megérkezése, 1856,
Magyar Nemzeti Galéria
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149 Wágner Sándor (budapest 1838-1919 münchen)
n

Ménes az Alföldön (Hortobágy, Kilenclyukú híd)
Herd on Lowland (Hortobágy, Nine-Hole Bridge)
77x140 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Wagner S.
		
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 500 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 7 143 - 10 000 EUR

Wágner Sándor

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Az 1930-as évek végétől az Esterházy gyűjteményben, majd ajándékozás révén a Marcaltői
család tulajdonában
irodalom | bibliography
- Wágner Sándor rajzainak, tanulmányainak és festményeinek gyűjteményes kiállítása.
Nemzeti Szalon, Budapest, 1899.
- K. E.: Wagner Sándor művei a Nemzeti Szalonban. Vasárnapi Újság, 1899/40., 664–665.
Wagner Sándor a Münchenben befutott nagy generáció tagja, abból az időből, amikor a magyar
festők még benne voltak a nyugat-európai vérkeringésben. Wagner nemcsak tanult a legendás
mester, Piloty szárnyai alatt, de belőle is professzor vált a bajor akadémián. (Rövid ideig Munkácsy
is tanítványa volt.) Nagy lélegzetvételű, historikus kompozíciói a 19. századi művészettörténet
törzsanyagához tartoznak, például a mozgalmas történeti filmre emlékeztető Dugovics Titusz
önfeláldozása (1859, Magyar Nemzeti Galéria) vagy a romantikusabb húrokon játszó Izabella
búcsúja Erdélytől (1863, Magyar Nemzeti Galéria). A müncheni állás megtartásához le kellett
mondania magyar állampolgárságáról. Ezt fájó szívvel megtette, de – ahogy Hock János írja a
Nemzeti Szalonban rendezett kiállításának katalógusában – „Minden évben eljött az Alföldre s
Veszprém vidékére, tanulmányokat festeni. Csikósai, pusztai jelenetei, lóstúdiumai a magyar
földnek törzsgyökeres típusai. Ami édes fajunk büszkesége, véralkata tükröződik vissza, hatalmas
erővel megrajzolt alakjain, amiket érző szívének egész szeretetével karolt fel.”
A müncheni professzori trióból csak Benczúr tért haza Magyarországra, Liezen-Mayer Sándor és
Wagner kint maradt. Ez viszont nem jelentette, hogy elveszítették volna kapcsolatukat az
anyaországgal. Wagner nemcsak rendszeresen szerepelt a hazai kiállításokon, de a jellegzetes
magyar témákat is kedvelte. Ahogy a Vasárnapi Újság hírlapírója beszámolt róla 1899-ben:
„Magyarországon sokat időzött, mert itt él testvére, rokonsága. Ezalatt bejárta az Alföldet, s főleg
a lovakról, csikósokról s egyszersmind a népéletről készített tanulmányokat. Jellegzetes és kitűnő
képek készültek ezek után. »A csikósok versenye«, ez a tűzzel teli futtatás, ez a nagy nyüzsgés a
magyar véralkat találó képe. Egy hortobágyi ménes képe a múzeumi képtárban is megvan. De
legtöbb magyar motívumú festménye külföldön maradt, hol magyar genre-képeit Pettenkofen
művei mellé helyezik.”

A most vizsgált festmény is ebben a korszakban készült,
amikor kiforrottak azok a „tipikus” magyar motívumok,
amelyekre azóta a turizmus alapoz: a végtelen alföldi róna,
a hortobágyi szilaj csikósok, a Kilenclyukú híd és a nyargaló ménes.
A világ ekkor csodálkozott rá először a közeli, mégis távoli magyar
pusztai valóságra, aminek zsánereit zamatos egzotikumként vásárolták
a külföldi vevők.

Csontváry-Kosztka Tivadar: Vihar a Hortobágyon, 1903, Csontváry Múzeum, Pécs
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150 Böhm Pál (nagyvárad 1839-1905 münchen)
n

Pisztrángozók a kis pataknál
Trout-Fishers by Brook
48,5x35,5 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: fest. Böhm Pál München
		
Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 4 857 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor külföldi magángyűjteményben

Böhm Pál

Horgászó fiúk, 1956, Adományozó: Lencse Zoltán (Forrás: Fortepan)

A nagyváradi születésű Böhm Pál hosszú utat járt be, mire Münchenben neves festővé vált. Böhm Pál eredeti
magyar művészete és derűs, rokonszenves egyénisége mély nyomot hagyott hátra müncheni német pályatársai
körében […]. Böhm Pált München jól ismerte, de szívesen fogadták és elismerték művészetét Budapesten is.
Mégis müncheni sikerei tették lehetővé, hogy képei nemcsak nagy német képtárakba, fejedelmek és hercegek
műgyűjteményeibe kerültek, hanem eljutottak Angliába, Amerikába, sőt az orosz cár udvarába is. Meg tudta
kedveltetni a tiszaparti füzeseket, halászkunyhókat, magyar tiszai halászokat […] színes alföldi életünket,
egyszóval a magyar táj és magyar nép lelkét a magyarságot nem ismerő idegenekkel.
Fodor Ferenc: Böhm Pál / In: Szépművészet 1944 / 5. szám 155 o.
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151 Egry József (1883-1951)

152 Glatz Oszkár (1872-1958)

Hazafelé (Esti harangszó), 1910 körül
Going Home (Evening Ding-Dong), c. 1910

Kislányok a ligetben, 1942
Girls in the Park, 1942

47x67 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Egry József
		

53,5x66,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Glatz 1942
		

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft / 3 714 EUR
Becsérték: 2 400 000 - 3 200 000 Ft
Estimated price: 6 857 - 9 143 EUR

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR

n
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153 Vaszary János (1867-1939)
n

Golgota (Magyar Golgota), 1920-as évek eleje
Golgotha (Hungarian Golgotha), beginning of 1920's
70,5x77 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Vaszary J
		
Kikiáltási ár: 36 000 000 Ft / 102 857 EUR
Becsérték: 45 000 000 - 85 000 000 Ft
Estimated price: 128 571 - 242 857 EUR

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- 1972-ig Révész István tulajdonában, majd Petró Sándor és örökösei gyűjteményében.
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Vaszary János emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,1961. Kat. 131.
- Emlékkiállítás Vaszary János 100. születésnapjára. Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár,
1967.
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2007. október 18. – 2008. február 10. Kat. 110.
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Bálint Jenő: Vaszary János művészete. Budapest, 1927.
- Haulisch Lenke: Vaszary. Budapest, 1978. XXIV. kép.
- A pécsi Petró gyűjtemény. Válogatás. Budapest, 2002. 54.
- Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása. Katalógus.
Szerk.: Veszprémi Nóra. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2007. 225.
- Vaszary János és Kolos. A festőművész és az egyházfő találkozása az egykori prímási
nyaralóban. Szerk.: Gergely Mariann, Plesznivy Edit, Veszprémi Nóra. Kiállítási
katalógus. Balatonfüred, 2010. 35.

Vaszary János a műtermében rajzol a Golgota nagyméretű
változata előtt, 1934 (Pesti Napló Képes Melléklete)

Vaszary János: Krisztus a kereszten (Magyar Golgota), 1920 körül,
Magyar Nemzeti Galéria
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Vaszary János a Golgota címe képe előtt. Reprodukálva:
Pesti Napló Képes Melléklete, 1939. ápr. 23. o.n.

Vaszary János Golgota című képe a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán

Vaszary 1914-től közel három esztendőn
át szolgált a galíciai és a balkáni
fronton. Megrázó tapasztalatait
rajzokon és akvarelleken rögzítette,
de ezek az élmények igazán akkor váltak
egyetemes érvényű, drámai látomásokká,
amikor a háború, az őszirózsás
forradalom, a Tanácsköztársaság és
Trianon után végre számba vehette a
pusztulás nagyságát, a megsemmisült
értékek lesújtó sokaságát.

Vaszary János Golgota című képe a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán
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Trianon hatása alól Vaszary se vonhatta ki magát. A nagyvárosi korzó-képek, a fénytől
ragyogó mediterrán tengerpartok, a robbanó színű csendéletek és a gáláns portrék
könnyűkezű mestere, az élet illékony szépségét virtuóz gyorsasággal megörökítő Vaszary
János még ma is képes meglepni nézőit. A harmincas évek franciás ízlésű, mondén
hangulatú kompozícióinak ismeretében szinte alig hisszük el, hogy egy évtizeddel korábban
milyen mélyen megérintette őt a történelem drámája, milyen elszántan próbálta rajzok és
festmények során feldolgozni Európa és Magyarország tragikus évtizedét, egy szörnyű
háború és egy igazságtalan béke emlékét.
„A civilizáció romjai felett”
Az első világháború nagy, közös élménye, a kettétört életek és kisiklott pályák felmérhetetlen mélységű nyomot hagytak a magyar művészeten is. Bár korábban is akadtak olyan
festők, akik számára a háború kiemelten fontos témaként jelent meg, valójában az első
világháború során tűnt fel először a tudatosan, hivatalos szinten megszervezett és
központilag koordinált hadifestészet.
Vaszary 1914-től közel három esztendőn át szolgált a galíciai és a balkáni fronton.
Megrázó tapasztalatait rajzokon és akvarelleken rögzítette, de ezek az élmények igazán
akkor váltak egyetemes érvényű, drámai látomásokká, amikor a háború, az őszirózsás
forradalom, a Tanácsköztársaság és Trianon után végre számba vehette a pusztulás nagyságát, a megsemmisült értékek lesújtó sokaságát. 1921-ben cikket írt a Nyugat című
folyóiratba A művészet sorsa tegnap és ma címmel, amelynek segítségével pontosan

Vaszary János: Krisztus a keresztfán, 1920 körül, Magyar Nemzeti Galéria

rekonstruálhatjuk akkori gondolatait, azokat az érzéseket,
amelyek bibliai témájú, történelmi ihletésű képeiben
formát öltöttek: „A háború elfogta a szeretet melegét – és
amit szentnek hittünk, amiben vakon bíztunk: a kultúra a
csalódások imbolygó lidércfényévé változott. (…)
Sokan gondolták és én ma is hiszem, hogy a nagy
mérkőzések, a háború kiszámíthatatlan változatai tárgyi és
érzelmi gazdagodást jelentenek a művészetre Az
események mindenkit magával sodortak, a nemzeteknek
népvándorlásszerű özönlése a frontokra, az emberfeletti
küzdelmek, a nagyszerű hőstettek, a leírhatatlan
szenvedések – szóval a háború epikai nagysága oly lelki
telítettséget és meghatottságot élesztett, hogy várhattuk,
mintegy a végszóra megjelenni a háború Homerjét és
Danteját.
Ám, akik járták a háború tüzes szekerén a Golgoták
kifogyhatatlan stációit – még eddig nem adtak a rémület
és nagyság eposzaiból, a romba dőlés irgalmatlan
végzetességéből. (…)
Midőn majdnem minden szép és nemes eliramlott tőlünk
és kietlen hétköznapi életre vagyunk ítélve, midőn a távoli
látóhatáron a boldogabb jövő pirkadását oly sóvárogva

Vaszary János: Golgota, 1929–30, Magyar Nemzeti Galéria

kutatjuk: egyetlen-egy gondolatban kell mindenkinek a
közösséget megtalálni: a magyar kultúra megmentésében:
soha sem volt az emberiség gesztusa a rombolás
szolgálatában oly félelmes önmagával szemben, mint
most. Oly tökéletes pusztítást vittünk véghez, melyhez
képest a barbárok rémtettei ártatlan dilettantizmusok.
Meghazudtoltuk a több ezeréves kultúrát és a kultúra
legnagyszerűbb vívmányát: a gondolat és lelkiismeret
szabadság lehetőségét. Végre a tömeggyilkosságban
kifáradva itt állunk szemlesütve a civilizáció romjai felett,
melyek még mindig tovább füstölögnek, mint az emberi
gőg tanúbizonyságai.”
Biblikus képek
Vaszary számára a háború megrázó élménye a húszas
években már összekapcsolódott az azt követő drámai
események láncolatával. A forradalom, a Tanácsköztárság,
majd Trianon tragédiája expresszív látomásként ölt testet
abban a képciklusban, amelynek centrumában Krisztus
szenvedése, a keresztrefeszítés bibliai jelenete áll. Az
Újszövetségből merítő képek ezekben az években

egyetlen-egy
gondolatban kell
mindenkinek a
közösséget
megtalálni:
a magyar kultúra
megmentésében: soha
sem volt az emberiség
gesztusa a rombolás
szolgálatában oly
félelmes önmagával
szemben, mint most.

Vaszary János Golgota című képe a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán
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feltűnően népszerűvé váltak a modern magyar festők körében: Kernstok Károly Berlinben
készült 1921-es Utolsó vacsorája, vagy éppen Derkovits egy esztendővel később festett,
azonos tárgyú munkája jól mutatja, mennyire a levegőben volt, mennyire a korhangulat
szinbólumává vált a Megváltó és követőinek története.
Vaszary első biblikus tárgyú művei már az 1919-es, az Ernst Múzeumban rendezett
kiállításán megjelentek, de ezekben még erősebb az illusztratív elem, távol vannak a végső,
brutális erejű megoldástól, a jelképi távlatot nyitó, zavarbaejtően modern felfogású
Golgota-sorozattól. A megfeszített Krisztust és két társát ábrázoló, expresszív torzításokkal
dramatizált kompozíció éveken át foglalkoztatta alkotóját, gyakorlatilag a teljes húszas
évek folyamán vissza-visszatért hozzá. A Pesti Napló Képes Mellékletének 1934-es, majd
1939-es fotóriportja azt is bizonyítja, hogy rendkívül fontosak lehettek Vaszary számára
ezek a művek: a Golgota egyik hatalmas méretű változatát egészen a haláláig a műtermében tartotta

Trianon – a magyar Golgota

A trianoni békekötés a húszas évek elejétől fogva
egyre gyakrabban jelent meg a sajtóban magyar
kálvária-ként, illetve magyar Golgota-ként. E
kifejező szóösszetételt korábban a mohácsi csatavesztésre illetve az aradi vértanúk kivégzésére, a
szabaságharc tragikus bukására akalmazták leginkább, de 1920 után egyértelműen az igazságtalan
békediktátumok szinonímájaként jelent meg a
hazai sajtó hasábjain és a közbeszédben.
Kevésen múlt, hogy e gondolat az évtized közepén a szavak világából a kézzel fogható
valóságba is átkerüljön. A Budapesti Hírlap 1926. december 15-i számában jelent meg
Herczeg Ferenc Magyar Kálvária című írása, amelyben a korszak írófejedelme egy
monumentális emlékmű megalkotását indítványozta. A Gellérthegy lejtőjére tervezett
tizenhárom – egy-egy elveszített város vagy vidék emlékét őrző – kápolna az évekig tartó
előkészületek ellenére végül nem valósult meg, de jól mutatja, mennyire élénken élt az
emberekben Magyarország és Krisztus szenvedéstörténetének párhuzamba állítása. A
keresztfa klasszikus, latinos formája helyett gyakran jelent meg az ábrázolásokon a
tau-kereszt (Szent Antal, illetve Szent Ferenc keresztje), amelynek keresztgerendája lezárja
a függőleges vonalat, egy T betűt formálva. A T betű – mint a fáklyás-keresztes gyász
kitűzőn – a trianoni passióra is utalt, minden bizonnyal Vaszary festményén is.
Vaszary Golgota-sorozata természetesen nem pusztán a trianoni igazságtalanságra
reflektált, sőt annál is komplexebb, hogy „csupán” az ezeréves magyar történelem tragikus
eseményeire emlékeztesse nézőit. Benne van az első világháború kijózanító brutalitása, az
egész emberiség szenvedéstörténete, az egyén és a közösség örök drámája. De tény, hogy
az egyetemes jelentésben fontos asszociációs elemként jelenik meg a magyarság trianoni
tragédiája is. Ennek bizonyítéka, hogy a téma egyik variációján Vaszary „magyar sebekkel”
ábrázolta a keresztre feszített Megváltót: a Magyar Nemzeti Galériában őrzött kompozíción
egy vörös folt jelzi Krisztus oldalán a dárda ütötte sebet, míg alatta egy sötétzöld árnyék a
trikolor harmadik színét is felfesti a szürkésfehér test alaptónusára. Ez a meglepő „hármas
hangzat”, a színek e furcsa találkozása Vaszary kompozícióján tagadhatatlanul nemzeti
jelleget kölcsönöz a krisztusi történet tragikus csúcspontjának.

A most bemutatott festmény a végső kompozíció
felé vezető művészi út egyik első fontos állomása.
Azon ritka művek egyike, amelyen a modern
művészet formai kísérletei, a bibliai tradíció és a
magyar történelem drámai eseményeire utaló
szimbolika kikezdhetetlen művészi színvonalon
találkozik.
Molnos Péter
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154 Berkes Antal (1874-1938)

155 Scheiber Hugó (1873-1950)

Esti fények a Boulevardon, 1912
Evening Lights on Boulevard, 1912

Nagyvárosi forgatag
City Whirl

75x101 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berkes A. 1912
		

60x44,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent | Signed lower centre: Scheiber H.
		

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 286 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 714 EUR

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 571 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 000 - 6 286 EUR

n
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156 Nagy Vilmos (budapest 1874-1953 budapest)
n

Nő hárfával, 1909
Woman with Harp, 1909
100x120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy Vilmos 1909
		
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 143 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 2 000 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 5 714 EUR
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157 Czene Béla (1911-1999)
n

Lány divatlappal, 1970
Girl with Fashion-Book, 1970
65,5x90 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve balra fent | Signed upper left: Czene Béla 1970
		
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 714 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 8 571 EUR
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158 Uitz Béla (1887-1972)
n

Olvasó nő, 1918
Reading Woman, 1918
101x74,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Uitz Béla
		
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 62 857 EUR
Becsérték: 26 000 000 - 32 000 000 Ft
Estimated price: 74 286 - 91 429 EUR
irodalom | bibliography
- Bajkay Éva: Uitz Béla. Képzőművészeti Kiadó, 1987

Kassák Lajos, 1917 (Révai Ilka felvétele)

Rónai Dénes: Kassák Lajos 1915, (forrás: Kassák Múzeum)

Uitz Béla: Leány serleggel, 1919, magántulajdon
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Uitz Béla: Hevesy Iván arcképe, 1918-19,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Modern nő klasszikus köntösben
Uitz Béla az 1910-es évek második felében egyszerre dolgozott
az avantgárd MA társszerkesztőjeként és a múzeumi
klasszikusok csodálójaként. Nemcsak a Kassák körét meghatározó friss izmusok tartották izgalomban, hanem folyamatosan
látogatta a Szépművészeti Múzeumot, vizsgálva Tiziano,
Velázquez, El Greco, Rembrandt és Grünewald képeit. Mikor
végre – már sikeres pályakezdő művészként, akitől egyszerre
vásárolt az állam, a főváros és a neves műgyűjtő, Nemes
Marcell – eljutott Rómába, akkor Michelangelo és El Greco
alkotásaira vetette rá magát. Az Olvasó nő magán hordja ezt az
eredendő kettősséget. A modell egy modern értelmiségi figura,
frizurája ugyanúgy láttatni engedi magas homlokát, mint
Kassák extravagáns hajviselete, miközben egy barokk oltárkép
női szentjeként burkolják a vaskos drapériából kialakított
köntösök. (Feltehetőleg Uitz leggyakoribb ekkori modellje,
felesége, Kassák Teréz látható a képen; nem véletlen hasonlít
homloka bátyjáéra.)

Uitz Béla: Anya gyermekével, 1918,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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A modell egy modern
értelmiségi figura,
frizurája ugyanúgy
láttatni engedi magas
homlokát, mint Kassák
extravagáns hajviselete,
miközben egy barokk
oltárkép női szentjeként
burkolják a vaskos
drapériából kialakított
köntösök.

Múzeumi kvalitás
Uitz Béla életműve – különleges pályafutása miatt – csak
részleteiben ismert. A Kassák-féle avantgárd környezetből
elindulva végül fél évszázadot töltött a szovjet-orosz
művészeti világ „ölelésében”. Csak élete végén, 1970-ben
tért haza Magyarországra. Korai korszakából – amikor ritka
erővel párosította egymással a klasszikus festői tehetséget
és az avantgárd szellemiséget – sok minden elveszett, sok
a fehér folt. Ebbe a periódusba tartozik a közelmúltban
felbukkant Olvasó nő is, az olyan korai remekekkel együtt,
mint a Fekvő nő (1919) vagy a Leány serleggel (1919).
Delikát színakkordjai, a narancsok, lilák és bordók egészen
egyedi harmóniái sajátos ízt kölcsönöznek a festménynek.
Ez az a különleges modern kvalitás, ami miatt az
Uitz-képek a világ múzeumainak féltve őrzött kincsei, a
glasgow-i National Galleries of Scotlandtól kezdve, az
oroszországi intézményeken (Puskin Múzeum, Ermitázs,
Tretyakov Képtár stb.) át, a bécsi Albertináig.

Uitz Béla: Fekvő nő, 1919, Magyar Nemzeti Galéria
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159 Kádár Béla (1877-1956)

160 Scheiber Hugó (1873-1950)

Art deco akt
Art deco Female Nude

Bárhölgy , 1930-as évek első fele
Bar Lady, beginning of 1930's

30x23 cm
Szén, papír | Charcoal on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
		

49x40,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 371 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 3 800 000 - 5 000 000 Ft
Estimated price: 10 857 - 14 286 EUR

n

n

K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Scheiber. Festészet a jazz ritmusában. Kieselbach Galéria,
Budapest, (2014. október 31. - 2014. november 21.)
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz
ritmusában. Budapest, 2014. 398 o.
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161 Gábor Jenő (1893-1968)
n

Csendélet hangszerekkel (Gitár, zongora, dob), 1927
Still-Life with Instruments (Guitar, piano, Drum), 1927
53x39 cm
Színes papírok ragasztott kollázsa, karton | Colored papers collage on cardboard
Jelzés nélkül | Unsigned		
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 429 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 5 400 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 15 429 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Gábor Jenő hagyatékában

„Érdeklődésem a Bauhausból importált absztrakt felé irányult és 1927-ben egy konstruktív jellegű színes kollázs
sorozatot készítettem. Ebben az időben egymagam képviseltem a haladó művészi szellemet Pécsett, azokból az
eszmékből táplálkozva, amelyeket bauhaus-béli barátaim hoztak haza.” Majd több oldal után ismét: „Már 1925-ben, a
bauhaus hatás idején érdeklődéssel fordultam az akkor újonnan megismert konstruktív szellemű, sokszor nonfiguratív
jellegű képek felé. Elkezdtem kísérletezni, kisebb rajzokat, terveket készítettem. És 1927-ben nekifogtam egy sorozat
kollázsnak, melynek darabjait nagy gonddal készítettem el. Színes, kivágott papírokból hajszálnyi pontossággal
ragasztottam össze, - jobban mondva fehér (egyiken fekete) karton felszínére e képeket. Legtöbbnek volt némi figurális
vonatkozása, de teljesen nonfiguratív térkompozíciókat is készítettem.”(...)
/Mindenről (kéziratban lévő, kiadatlan) önéletrajzában így ír 1966-ban./

Gábor Jenő: Csendélet gitárral, 1927, magántulajdon

304

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

305

162 Noon Azaki (Kováts Lajos) (1953-)
n

Lodzsong I., 2020
Lodzsong I., 2020
200x140 cm
Akril, ceruza, vászon | Acrylic, pencil on canvas
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Noon Azaki (Kováts Lajos)
		
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 429 EUR
Becsérték: 1 800 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 143 - 8 000 EUR
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K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- 1972. Fényes Adolf Terem, Budapest (kat. 24.)
- 1975. Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan (kat.18.)

163 Román György (1903-1981)

REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Kolozsváry Marianna: Román György. Román György Alapítvány - PolgArt Könyvkiadó Kft, 2001,
Budapest. 306 o.

73x92 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Román György 		

n

Életutak (Vonulás)
Roads of Life (Marching)

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- E gykor Carol Ross és Janos Gat tulajdonába, USA
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164 Scheiber Hugó (1873-1950)

165 Hajnal János (budapest 1913-2010 róma)

Könyöklő férfi
Elbowing Man

Ragadozó
Predator

70x45,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Scheiber H.
		

104x69 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: G. Hajnal
		

Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 257 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 857 EUR

Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 857 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 3 429 EU

n
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166 Rozsda Endre (mohács 1913-1999 párizs)
n

Burokban (Constelation), 1940 körül
In Hemlock (Constelation), c. 1940
16x11,5 cm
Akvarell, tus, papír | Watercolour, Indian Ink on paper
Hátoldalon | Reverse: kiállítási bélyegző
		
Kikiáltási ár: 120 000 Ft / 343 EUR
Becsérték: 150 000 - 220 000 Ft
Estimated price: 429 - 629 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Várfok Galéria, 2007. IX. 11 - X. 06.

167 El Kazovszkij (1948-2008)
n

Madár
Bird
70,5x100,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Hátoldalon | Reverse: hagyatéki bélyegzők
		
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- a művész hagyatékából
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derkovits gyula

menekülés (közelgő vihar), 1923
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168 Derkovits Gyula (1894-1934)
n

Menekülés (Közelgő vihar), 1923
Runaway (Impending Storm), 1923
44x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: Derkovits Gyula 1923
		
Kikiáltási ár: 4 400 000 Ft / 12 571 EUR
Becsérték: 5 500 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 15 714 - 24 286 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- 1926: Derkovits Gyula festőművész kiállítása, Mentor
könyvkereskedés
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Molnos Péter: Derkovits. Szemben a világgal. Népszabadság
Zrt., Budapest, 2008, 48. kép
irodalom | bibliography
- Körner Éva: Derkovits Gyula. Corvina, Budapest, 1968.
- Molnos Péter: Derkovits. Szemben a világgal. Népszabadság
Zrt., Budapest, 2008.

A vöröslő fellegek alatt szélvihartól megtépve hajladoznak a jegenyefák. Az íves vonalakból felépített expresszív tájban – kendőjébe
burkolózva – két nőalak szalad az úton, egy léckerítés mentén. Az első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon tragédiája válik
kozmikus méretű eseménnyé. Derkovits Gyula 1923 nyarán, ellehetetlenedett egzisztenciális helyzete miatt feleségével együtt Bécsbe
költözött. A császárvárosba gyülekezett a magyar avantgárd derékhada, azok a modern művészek, akik a Tanácsköztársaságot követő
megtorlás elől nyugatra menekültek. Derkovits felkereste a magyar aktivizmus kiválóságait, Uitz Bélát és Kassák Lajost is. Kassák későbbi
visszaemlékezésében írta bécsi találkozásukról: „Koldusszegény volt, mint itthon, és dolgozott magábamerülten, mint valami vérig
sértett rabszolga.” Kassák visszaemlékezése jól ragadta meg a Bécsben letelepedő, de az emigráns magyarok között is idegenül mozgó
Derkovits életének alapmotívumait.

A szegénység és a magány mellett a menekülés
archetipikus, pszichologizáló momentuma
nagyban meghatározta az 1923 körül született
művek témáját és expresszív formavilágát.
A most vizsgált kompozíció egy több éven át
formálódó sorozat egyik első darabja.
A probléma végső, érett megfogalmazása a Menekülés című két olajkép 1925-ből és 1926-ból, de a bécsi éveken teljes egészében
végigvonul a minden bizonnyal saját és nemzeti sorsélményből táplálkozó téma. A magyar avantgárdba illeszkedő gouache kompozíció
feltehetőleg szerepelt Derkovits Mentor könyvkereskedésben rendezett 1926-os kiállításán.
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169 Scheiber Hugó (1873-1950)

170 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Pipázó önarckép
Self-Portrait with Pipe

Önarckép kék háttérrel
Self-Portrait with Blue Background

42x40 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.
		

52x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald B.
Hátoldalon | Reverse: a BÁV 38. aukciós kiállításának raglapja
		

n

Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 571 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 600 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 4 571 EUR

316
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n

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 429 EUR
Becsérték: 1 400 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 4 000 - 5 143 EUR
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171 Farkas István (1887-1944)
n

Párizsi akt (Akt), 1921
Parisian Nude (Nude), 1921
57,5x67 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / EUR
Becsérték: 14 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 40 000 - 51 429 EUR

Farkas István párizsi műtermében, 1932
(fotó: André Kertész; forrás: S. Nagy Katalin:
Farkas István; monográfia)

REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Kihűlt világ. Farkas István (1887–1944) művészete. Szerk.: Kolozsváry Mariann.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2019, 293. oldal
irodalom | bibliography
- Ybl Ervin: Correspondances. In.: Magyar Művészet, 1929, 642–643.
- Nyilas-Kolb Jenő: Farkas István. Bisztrai Farkas Ferencz kiadása, Budapest, 1935.
- Pataky Dénes: Farkas István. Corvina, Budapest, 1970.
- S. Nagy Katalin: Farkas István. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1979.
- Kernács Gabriella: Farkas István. Corvina, Budapest, 1980.
- S. Nagy Katalin: Farkas István. Arthis Alapítvány, Budapest, 1994.
- Kihűlt világ. Farkas István (1887–1944) művészete. Szerk.: Kolozsváry Mariann. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2019.
École de Paris

A világ eredete

Farkas István a festészet alapjait az apja által támogatott
nagy remetétől, Mednyánszky bárótól sajátította el, de a
valódi iskolát Párizs jelentette számára. Ybl Ervin
jellemezte így művészi hátországát: „Az École de Paris
előzményei ugyan a francia művészetben keresendők, de
szelleme, stílusa már nem nevezhető tisztán franciának.
(…) Nem hiába hallani a világ minden nyelvét a Café du
Dome-ban vagy a Café Rotonde-ban, a legmodernebbek
otthonaiban, az avant-garde művészete sem nevezhető
már franciának, hanem csak párisinak. Igen nagy a
százaléka azoknak a külföldieknek, akik a francia
avant-garde-kiállításokon mint vezető mesterek
szerepelnek. Picasso, Van Dongen, Foujita, Modigliani,
Kissling, Chagall, Pascin idegen volta le nem tagadható.
A magyarokat ebben a társaságban Farkas István képviseli.
»Oeuvre-jének – írja Pierre Flouquet a Chroniques du
Jourban – a tiszta festőiség terén Matisse és Dufy között
van a helye.«” Farkas ösztönös természetességgel nyúlt a
pszichés szorongás arctalan kifejezőerejéhez, amit a
párizsias festőiség pasztózus foltjaival és ízes ecsetkezelésével varázsolt kézzel foghatóvá.

Farkas gazdag pesti zsidó patríciuscsaládba született, apja a sikeres
pesti könyvkiadó üzletember, Wolfner József volt, akitől 1932-ben
megörökölte cégét is. A képen látható meztelen modell nem egy
filléres párizsi garzonban húzza magára riadtan az ingét, hanem
fesztelen természetességgel fekszik végig a hatalmas barokk kanapé
zöld bársonyán, a lakosztály duruzsoló melegében. Azzal a kihívó
érzékiséggel tárja fel szemérmét, ahogy csak a francia nők tehették;
mint Courbet híres, 1866-os, Világ eredete (L'Origine du monde)
című erotikus kompozícióján. Az a kép sokáig függött az iparmágnás
műgyűjtő Hatvany Ferenc báró pesti lakásában, míg 1947-ben –
egyetlen festményként – magával nem vitte az emigrációba. Az nem
bizonyítható, hogy Hatvanyék megmutatták volna a féltett
kincsként őrzött Courbet-festményt Farkas Istvánnak, de talán
ismerte Ferenczy Károly hasonló pózban elheverő női aktját, illetve a
Párizsban rendszeresen kiállító Munch lélekbelátó expresszív kompozícióit.

Farkas a modell arcát – rá jellemző
módon – felismerhetetlenre maszkolta,
míg szemérméből mindent megmutatott,
a nézőt mégis engedi, hogy belásson a
női lélek belső kamráiba is.

Ferenczy Károly: Henyélés III, 1908, magántulajdon
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172 Kádár Béla (1877-1956)
n

Art Deco akt kék szobában
Art Deco Nude in Blue Room
58x42 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
		
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 428 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 13 143 EUR

173 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Nyári délután a kaposvári villa kertjében
Summer Afternoon in the Garden of the Kaposvár Mansion
19,5x30 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Rónai
		
Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 4 857 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR
A kaposvári Róma-villa
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kádár béla

Kisvárosi utca (Szolnok),
1910 körül
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174 Kádár Béla (1877-1956)
n

Kisvárosi utca (Szolnok), 1910 körül
Small Town Street (Szolnok), c. 1910
46,5x50 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kádár Béla
		
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 12 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 9 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 25 714 EUR
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Gergely Mariann: Kádár Béla (1877–1956). Melankolikus utazás. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002.
- Modern magyar festészet 1892-1919. Szerk.: Kieselbach Tamás, Budapest, 2003. 325. kép 292 o.

Játék a lombárnyékkal

A Szolnoki Nagytemplom

A franciás posztimpresszionizmus szellemében fogant falusi
utcakép. A hátteret a vidéki település kulisszái jelentik:
lombos fák, mellvért falak, léckerítés, magas kémény és
templomtorony. De az igazi főszereplő a széles poros földút,
ami mintegy vászonként szolgál a rávetülő lombárnyék
számára. A homokszínű porban az impresszionizmus
alapelvei szerint felbontott színek tobzódnak, lilák, kékek és
rózsaszínek, a finom szövésű foltrendszer látványos mezőjét
rajzolva a napsütötte területre. A decens plein air
érzékenységgel felhelyezett színfoltok között az alapozatlan
művészkarton terrakotta-színű háttere tűnik elő.

A most vizsgált festmény párdarabja az a Napsütéses utca
című kompozíció, ami a Kieselbach Galéria 26. aukcióján
szerepelt 2004-ben. Az óralapos templomtorony, a
jellegzetes kémények, a lombok és a kerítések egyértelművé teszik, hogy ugyanazon a helyszínen, csak az utca másik
végéből készült a kép. A posztimpresszionista árnyékfoltok
festői felvetése is azonos. A barokk toronysüveg alapján
azonosítható, hogy a helyszín a szolnoki belvárosi
Nagytemplom környéke. Az elhúzódó pályakezdés után
Kádár számára az elismerést az 1909-ben alapított
Művészház kiállításai hozták el. Itt – külföldi utazásai után
ismét – találkozhatott a francia modernek művészetével.
Kádár elnyerte a legendás műgyűjtő, Kohner Adolf
ösztöndíját 1910-ben, így családjával leköltözött a nagy
művészeti hagyományairól ismert Szolnokra. A fővárosi
festőt rabul ejtette az alföldi kisváros falusias hangulata,
ami több, posztimpresszionista jellegű, Fényes Adolf és a
nagybányaiak vizuális világával érintkező képén tért vissza.

A fiatal Kádár Béla – mint Rippl Rónai
vagy francia kollégái, Bonnard és Vuillard –
hagyta érvényesülni az alaplap színét,
decens kontúrokat adva a képen feltűnő
tárgyaknak. Rippl-Rónai franciás
rajzkultúrája már egész fiatalon nagy
hatást gyakorolt Kádár festményeire,
bizonyos képei esetében még az is
valószínűsíthető, hogy a Róma-villában
készültek.

Kádár Béla: Nagybányai templom, 1910 körül,
magántulajdon
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175 Karlovszky Bertalan (1858-1938)

176 Lotz Károly (1833-1904)

Vöröshajú lány
Girl with Red Hair

Fiatal lány barna ruhában
Young Girl in Brown Dress

48x38,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Karlovszky B.		
		

66x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: F. Lotz K.
		

Kikiáltási ár: 480 000 Ft / 1 371 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 7 429 EUR
Becsérték: 3 500 000 - 4 500 000 Ft
Estimated price: 10 000 - 12 857 EUR

n

n

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Gerhardt Alajosné tulajdonában
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Lotz kiállítás. Műcsarnok, 1905, Budapest.
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177 Kernstok Károly (1873-1940)

178 molnár C. Pál (1894-1981)

Herkules (Nyergesújfalu)
Hercules (Nyergesújfalu)

Akt vízparton
Nude at Waterside

65x49 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
Hátoldalon | Reverse: Magyar Nemzeti Galéria
bírálati szám: 1953/980, a BÁV 73. árverésének címkéje
		

68,5x55,5 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: MCP	
		

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 6 857 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Szerepelt a BÁV 73. árverésén 88. tétel
328

Kieselbach galéria

n

Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 571 EUR
Becsérték: 700 000 - 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 000 - 2 857 EUR
Kernstok Károly: Keresztelő Szent
János, 1932, Deák gyűjtemény,
Városi Képtár, Székesfehérvár
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179 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Kalapos nő, 1925
Woman with Hat, 1925
53x42 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Rónai 25
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Katicának
		
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 15 714 EUR
Becsérték: 6 000 000 - 8 500 000 Ft
Estimated price: 17 143 - 24 286 EUR

„Rippl-Rónai művészetében a család az egyik fő témakör. Szinte minden rokonáról készült egy, vagy több külön
portré festmény, rajz vagy csoportos beállítású ábrázolás. Festmény készült a szülők házassági évfordulója
alkalmából. Ödön öccse, édesanyja és édesapja betegágyánál éppúgy, mint az ivánfai szőlőhegy pincéje előtt
összegyűlt szüreti alkalomból, a lakodalmas családjáról és a Kossuth-imádó Rippl-bácsiról. A képen szereplő figurák
jól beazonosíthatóak. A modellek kevés eszközzel, de lényeget hangsúlyozó jellemzéssel vannak ábrázolva.
Rippl-Rónai a karakter megragadásában tévedhetetlen volt. […] A családi indíttatású téma fokozatosan mutatkozik
meg, kezdetben arcképes kompozícióként. A szülői háztól való hosszas távollét, a szerettei hiányát pótolva
tartogatott magánál fényképeket.”
/Horváth János: Rippl-Rónai János ismeretlen művei. Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár, 2007. 112 o./
A pasztell képen olvasható dedikációs felirat szerint az arckép Szabó Katicát (1883-1967) ábrázolja, akit a művész
öccse, Rónai Ödön (1865-1921) fogadott örökbe, miután 1889-ben kötött, majd válássalvégződött házasságából
született két gyermeke korán meghalt. Nevelt lánya lett később házvezetőnője, és élete végéig mellette maradt.
Végrendeletében Ödön őt tette meg gyűjteménye gondnokául, havi 1000 korona fizetéssel, azzal a megjegyzéssel,
hogy már eddig is „szakértelemmel kezelte” azt. A megyének múzeumalapítás céljából felajánlott gyűjtemény sokáig
(1930-ig) volt Szabó Katalinra bízva, aki a kaposvári Rózsa utca 9. szám alatt lakott.

Rippl-Rónai József: Kalapos nő (Anella), 1924, Rippl-Rónai Múzeum,
Kaposvár
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180 Gróf Erdődy Gyuláné - Gróf Széchenyi
Emília (1866-1928)

181 Országh Imre Ferenc (1901-1974)

n

n

Csendélet mezei csokorral
Still-Life with Field Flowers

Virágcsendélet, 1904
Flower Still-Life, 1904

79,5x54,5 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Országh
		

45x82 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Grf. Erdődy Gyuláné 1904
Hátoldalon | Reverse: címketöredék
		
Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 514 EUR
Becsérték: 300 000 - 450 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 286 EUR

332

Kieselbach galéria

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 914 EUR
Becsérték: 500 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 286 EUR
Gróf Erdődy Gyuláné
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182 Vörös Géza (1897-1957)
n

Liliomos virágcsendélet kék vázában
Lily Flower Still-Life in Blue Vase
100x73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen | Signed centre right: Vörös Géza
		
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 571 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
irodalom | bibliography
- Muladi Brigitta: Egy „fészeklakó” festő megmentett világa. In.: Merítés a
KUT-ból VIII. Vörös Géza (1897–1957) festőművész emlékkiállítása. Haas
Galéria, Budapest, 2004.
– CV. csoportkiállítás. Vörös Géza, Domanovszky Endre, Hollós-Mattioni
Eszter, Medveczky Jenő festők és Kelemen Emil, Vadász Endre rajzai.
Ernst Múzeum, 1929.

Csokornyi virágköltészet

Franciás festőiség

Vörös Géza a magyar művészeknek abba a szánt
szándékkal elfeledett mezőnyébe tartozik, akiket a
rendszerváltás után újraéledő magyar műkereskedelemnek
kellett felfedeznie. Bár kevés képe vészelte át az art deco
és a két világháború közötti festészetet mereven elutasító
évtizedeket, most már a helyén tudja kezelni a hazai
művészeti nyilvánosság, értékelve dekoratív eleganciáját,
színgazdagságát és modern látásmódját. A most vizsgált
csendélete is franciás festőiséggel megfogalmazott
kompozíció. A hazai környezetet jelző, diófafurnérral
borított, biedermeier komódra fehér csipketerítőt borított,
jelezve a mű születésének lokális környezetét. Ezen áll az
indigókék üvegváza, amiben japános dekorativitással
bomlik ki a virágok gazdag színköltészete, a lángoló
pipacsvöröstől, a sárga nárciszon keresztül, a lila jácintig
és a margaréták egyszerű fehérjéig.

Vörös Géza franciás eleganciáját kortársai is értékelték. Az 1929-es Ernst
Múzeumbeli kiállítási katalógusának előszavában Lázár Béla pontosan
megragadta jellegzetes stílusát: „Vörös gyöngéd harmóniákat ad, tiszta színeket
és finom vonalhálózatot.

Képzelete vonalon épül fel, olyan hullámzó, lágyan
onduláló vonalon, melybe belefoglalja alakjait. Ez a
vonalvezetés a szemet gyönyörködteti, határozott,
biztos, éles kontúrokkal fogja körül tárgyait, s ezen
belül lapos színeit. Emlékeztet a görög vázákra,
de nem utánozza őket.
Csak hangsúlyozza a vonalat és tele van finom belső rajzzal is. Nyugalmat és
megnyugvást ad a szemnek, olyan hatást, mely minden színesség ellenére a
vonal uralkodását biztosítja. A plasztikai erőt kerüli, hogy a síkszerűség
éreztetésével statikai hatásokat érjen el. Gazdag dekorativitás jellemzi műveit.”

Vaszary János: Mezei virágok (Pipacsos csendélet), 1938, magántulajdon
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183 Kádár József (1936-2019)

184 Járitz Józsa (1893-1986)

Erőegyensúly
Parity

Délidő
Noon

50x50 cm
Akril, vászonra kasírozva | Acrylic on canvas mounted
Jelezve balra lent | Signed lower left: Le K'dar
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Joseph Kádár ( Le Kadar)
1936, Debrecen
		

27x34,5 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra fent | Signed upper right: Járitz
		

n

Kikiáltási ár: 250 000 Ft / 714 EUR
Becsérték: 350 000 - 650 000 Ft
Estimated price: 1 000 - 1 857 EUR
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n

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 4 286 EUR
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185 Valkó László (1946-)

186 Ősi László (1947-)

Éles táj
Sharp Landscape

Lakomatanács, 2020
Feast Comitee, 2020

91x120 cm
Vegyes technika, vászon | Mixed technique on canvas
Jelezve a hátoldalon a vakrámán | Signed on the reverse on stretcher:
Valkó László Éles táj vegyes technika
		

41x67 cm
Olaj, farost | Oil on fibre board
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Ősi László
Lakomatanács
		

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 029 EUR
Becsérték: 400 000 - 800 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 2 286 EUR

Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 029 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

n
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187 Marosán Gyula (budapest 1915-2003 toronto)

188 Kádár Béla (1877-1956)

Firkák a gyerekszobában (Hommage á Klee)
Doodles in Children's Room (Hommage á Klee)

Absztakt csendélet, 1920-as évek
Abstract Still-Life, 1920s

24x28 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
		

24x28 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen jobbra | Signed centre right: Kádár Béla
		

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 629 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 429 EUR

Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 286 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR

n

n

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor a Crane Kalman Gallery (London) tulajdonában
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189 Batthyány Gyula (1887-1959)
n

1.

3.

Görög Istenek (Olümposz, mitológia)
Greek Gods (Olympus, Mythology)
85x60 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | Unsigned
		

10.

2.
4.

5.

7.
6.

13.

9.
8.

11.

12.

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 7 000 000 Ft
Estimated price: 11 429 - 20 000 EUR

15.
16.

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor bécsi magángyűjteményben

14.
17.

REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula - Képek
egy eltűnt világból. 2015, Budapest - Győr. 214 o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A kilenc múzsa
Párisz
Heléné
Zeusz
Héra
Hermész
Árész
Pallasz Athéné
Déméter
Heszperiszek
Artemisz
Afrodité
Apollón
Dionüszosz
Daphné
Poszeidón
Ikarosz / Ikarosz bukása
Erósz és Pszükhé
Minótaurusz
Thészeusz
szirének – naiaszak
Khronosz
Philémón és Baukisz
Léda
Prométheusz
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

szatírok
Klóthó – fon
Atroposz
Párkák – Moirák
Lakheszisz
Kharón
Európé elrablása
Zeusz hattyúként
Ezerszemű Argos
Sztüx folyó
Medusa
Sztheinó
Eurüalé
küklopszok
Hadész
az alvilág három bírója
Pherszephoné
Erisz
Erinnüszök
Kerberosz
Pandora
kentaurok
Herkules
Héphaisztosz
Orpheusz

21.
18.

20.

19.

22.
23.
25.

33.
24.

26.
32.
34.
27.

28.

43.

31.

44.

30.

35.

45.

29.
37.

38.
36.

40.

46.

41.

42.

47.

39.

48.
49.

50.
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P e r l r o t t C s a b a Vi l m o s

Csendélet, 1914
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190 Perlrott Csaba Vilmos (békéscsaba 1880-1955 budapest)
n

Csendélet, 1914
Still-Life, 1914
115x81 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Perlrott Csaba V. 914
		
Kikiáltási ár: 9 500 000 Ft / 27 143 EUR
Becsérték: 13 000 000 - 18 000 000 Ft
Estimated price: 37 143 - 51 429 EUR
irodalom | bibliography
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk.:
Passuth Krisztina–Szücs György–Gosztonyi Ferenc, Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2006.
- Boros Judit: Perlrott Csaba Vilmos. Kossuth–Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2015.

Perlrott Csaba Vilmos: Önarckép, 1907, magántulajdon
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Monumentális csendélet

Az expresszív
formatorzítások és
fauve erővonalak
előképeit kereső
modern alkotók
viszont El Greco
manierista
festészetét
fedezték fel
maguknak
a 20. század
elején.

Perlrott Csaba Vilmos azok közé a modern festők közé tartozik,
akinek a csendélet műfaja nem csak a formaproblémák aprólékos
elemzésére szolgált, hanem a teljes esztétikai eszköztáruk
kibontakoztatására. A most vizsgált, monumentális méretű
csendélet egy operafinálé fortissiomójával viszi színre motívumait. A bordós-barnás drapéria drámai színpadot teremt a
cézanne-i súlyú elemeknek: a fehér kendőre helyezett almáknak,
a karcsú gyümölcsös tálnak, a kávés csészének, a butéliának és a
virágcsokros vázának. A háromszögbe rendeződő tárgyi
motívumok fölött egy fekete, expresszív ívekkel megfogalmazott,
rejtélyes, architekturális kubus növeli meg a léptéket, miközben a
viharos kék égre ellenkező irányú parabolaívet rajzol a súlyos
drapéria felső pereme. A hatalmas, múzeumi kvalitású
csendéletben Perlrott összefoglalta azokat a tanulságokat,
amelyeket Párizsban Cézanne-tól, Madridban pedig El Grecótól
tanult.
Cézanne ismerte Grecót
Két párizsi kiállítás után Perlrott a frissen alapított, modern
szemléletű művésztelepre, Kecskemétre költözött 1910-ben.
Ősszel viszont ismét Párizsba járt, majd Matisse-t követve
Spanyolországba utazott. A francia festők már az 1860-as
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évektől tanulmányozták a spanyol klasszikusokat, mindenekelőtt
Velázquez és Goya művészetét. Az expresszív formatorzítások és
fauve erővonalak előképeit kereső modern alkotók viszont El Greco
manierista festészetét fedezték fel maguknak a 20. század elején.
Perlrottot elsősorban El Greco drámai színkezelése és nyúlánk
figurái ragadták meg Spanyolországban, műveit kereste fel
Madridban, Toledóban és Sevillában is. „Igaza volt tanár úrnak,
amikor azt mondta, hogy ki van zárva, hogy Cézanne ne ösmerte
volna Grecót” – írta egy levelében hazulra, Lázár Bélának.
Múzeumi kvalitás
Az inspiráció erejét bizonyítja, hogy 1911-ben újra visszatért
Spanyolországba. El Greco iránti rajongásában osztozott a
legnagyobb magyar műgyűjtővel, Nemes Marcellel, aki „menedzserként” személyesen is szerepet játszott a manierista festő európai
újrafelfedezésében, ugyanakkor Kecskeméttel is szoros közelségbe
került a művésztelep támogatójaként és a képtár alapítójaként. A
következő éveket, egészen 1914 tavaszáig, Perlrott felváltva töltötte
Párizsban, Münchenben, Madridban és Kecskeméten, majd a háború
kitörése után itthon maradt. Közben megkísérelte összeegyeztetni
egymással az El Greco-féle figuraalkotás és a cézanne-i térszerkesztés tanulságait, a most vizsgált, múzeumi kvalitású kép tanulsága
szerint, egyértelmű sikerrel.
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191 Scheiber Hugó (1873-1950)

192 Nagy István (1873-1937)

Késő délutáni fények a szobában
Late Afternoon Lights in the Room

Édesanyám a szobában (Csíkmindszent), 1918
My Mother in the Room (Csíkmindszent), 1918

51x43 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.
		

44x30 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Nagy István 1918
		

Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 086 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR

n
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193 Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
n

Gyertyagyújtás (Sabbat)
Candles Lightening (Sabbath)
106x76 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 11 429 EUR

Szombati gyertyák
„A szombat tiszteletére gyújtott gyertyák éles fényét torkomon éreztem és már-már
lerogytam, mint nagyapám istállójában a tehenek. (...) Mama a kályha előtt áll és rákezd a
rabbi énekére. Kántor nagyapámra kell gondolnom. Meg az olajmalomra a szívemben”
– idézte meg gyerekkorát Marc Chagall Életem című visszaemlékezésében. Az 1922-ben írt
szövegben megelevenedik a vityebszki zsidónegyed századfordulós ortodox valósága.
Chagall egyedüli avantgárd művészként épített fel egy teljes életművet a meseszerűen
archaikus, orosz-zsidó falusi hétköznapok álomba illő ábrázolására. A zsidó származású, de
tudatosan asszimilálódó családokban felnövekedő magyar művészek sokkal kevésbé
ismerték ezt az ortodox miliőt. A hazai avantgárd nagy részét olyan festők alkották, akiknek
életművében – szemben Chagall-lal – szinte egyáltalán nem jelenik meg a származás vagy
a vallás. A nagyon kevés, ritka kivételnek fő helyen kellene függenie egy jól felépített Zsidó
Múzeum állandó kiállításán.
Zsidó motívumok
Az első világháború után – az erősödő antiszemitizmussal szemben – a vallásos zsidó
közösség komoly kulturális tevékenységet fejtett ki, megkeresve a hittsorsos modern
művészeket is. Az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület) égisze alatt
megalakult Műbarátok Köre 1924-ben külön mappát adott ki, amelybe Perlrott is készített
egy rézkarcot Ima közben címmel. Perlrottot ekkor már élénken foglalkoztatta a vallásos
zsidóság ábrázolása. Bálint Aladár írta róla az 1923-as Múlt és Jövő hasábjain: „Perlrott
Csaba Vilmos érdeklődése olyan témakör felé fordult, amely eddig túlnyomórészben

tudatlan és rosszhiszemű kontárok vadászterülete volt, – a zsidó
témákhoz. Ő a gótikán keresztül érezte meg a zsidó motívumok
életképességét. A gondoktól gyötört, barázdás aszkétafejek
szépségtartalma, az asszimilálódástól érintetlen zsidó élet üteme
nagy változatban tárja a kutató művész elé a feldolgozásra
alkalmas festői elemeket.”
Két túlélő
Perlrott vallásos zsidó világot bemutat festményei közül csak
nagyon kevés vészelte át a vérzivataros 20. századot. Az ismert
két kép egyike a most vizsgált Gyertyagyújtás.

A festmény a szombati családi gyertyagyújtás
szertartását mutatja be. A meleg vörössel
derengő szobában fehérkendős asszony emeli kezeit
óvóan a lángok köré. A tradíció szerint mindig a nők
feladata volt a tűz felélesztése. A négy gyertyából
tudható, hogy négy gyerek született a családban.
A leány az asztalán ül, a kalapos fiú könyvet olvasva
áll a háttérben, az édesapa talán még a zsinagógában
van. A családanya óvó mozdulatában jut érvényre
a szerető családi otthon melegsége.

Perlrott Csaba Vilmos: Imádkozók, 1924, magántulajdon
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194 Pór Bertalan (1880-1964)
n

Tájkép jegenyékkel, 1906
Landscape with Lombardies, 1906
46x58 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Pór 1906
		
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 9 714 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 429 - 17 143 EUR
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195 Kesselyák Rita (1974-)
n

Szentendrei rózsa, 2019-20
Rose from Szentedre, 2019-20
56x76 cm
Akril, tus, növényi preparátum applikáció, papír | Acrylic application
vegetal dissection on paper
Jelezve balra lent | Signed lower left: "Rosa Sancti Andreae" 2019/20
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 2019/20 Kesselyák Rita
KR monogram 2019
		
Kikiáltási ár: 360 000 Ft / 1 029 EUR
Becsérték: 550 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 571 - 2 143 EUR

Kesselyák Rita grafikusművész munkássága a botanikai festészetet tradícióját
értelmezi újra. A növényekre vonatkozó tudás előbb az írástudatlan gyógyfüves
asszonyoknak és az antik szerzőknek köszönhetően gyűlt, majd vizuális formában
a kolostori szerzetesek vetették papírra elsőként. Később az alkimisták és a
reneszánsz művészek szenteltek komoly tanulmányokat a témának (Dürertől
kezdve, MS mesteren át, Paracelsusig), végül az újkori természettudósok.
Kesselyák behatóan tanulmányozta a botanikai és pomológiai illusztrációs
művészet szövevényes kultúrtörténetét. Szerzetesi türelemmel fordul a
mikroszkopikus részletek felé, de szemlélete nem a hiperrealista festők
fotómásolásával rokon, inkább Varga Ferencével, aki japán tekercsképre rajzolt le
egy az egyben egy több méteres rózsabokrot, vagy a rózsák életét elillanó
akvarelleken követő Őry Annamária megközelítésével.
Kesselyák most bemutatott művén egy nagyon ritka magyarországi virágfajt
örökített meg, a szentendrei rózsát (Rosa sancti-andreae). Emberfeletti
precizitással – több mint 300 munkaóra alatt – rögzítette a levelek erezetét, a
tüskéket, az elhulló szirmokat és a virágkelyheket, valóságos, életnagyságú
méretben. Precíz tablóján végigkövethető a növény virágzásának időszaka, a
bimbózástól a virágba boruláson át, az elszáradásig. Az akriltussal és akvarellel
megfogalmazott táblán Kesselyák átlépi a naturalizmus határait, levelekről
készített különleges technikával képez újragondolt herbáriumot, az aranyozott és
ezüstözött növényi részletek felkasírozott applikációinak felhasználásával.

A műhöz használt ecsetek
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196 Kokas Ignác (1926-2009)

197 Rippl-Rónai József (1861-1927)

Műtermi önarckép tükröződő ablakokkal
Self-Portrait in Studio with Reflecting Windows

Műgyűjtő
The Collector

100x106 cm
Olaj, tempera, falemez | Oil, tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Kokas I.
		

54x41,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra fent | Signed upper left: Rónai
Hátoldalon | Reverse: Gróf Almásy Teleky Műintézet raglapja, a Magyar Nemzeti
Galéria bírálati száma 698/1964, valamint a BÁV 42. aukciájának címkéje
		

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 700 000 - 2 500 000 Ft
Estimated price: 4 857 - 7 143 EUR
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Kieselbach galéria

n

K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- szerepelt a BÁV 42. aukciós kiállításán

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 4 500 000 - 6 500 000 Ft
Estimated price: 12 857 - 18 571 EUR

Kieselbach galéria
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198 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
n

Poros úton (Vihar előtt)
On Dusty Road (Before Storm)
100,5x101,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Iványi Grünwald Béla
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla
		
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 3 000 000 - 4 400 000 Ft
Estimated price: 8 571 - 12 571 EUR
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- szerepelt a BÁV 57. aukciós kiállításán 1982-ben (Vihar előtt címmel)
irodalom | bibliography
- Szabó László: Iványi Grünwald Béla. Kossuth Kiadó – MNG, Budapest, 2010.
- Sorry: Tudvalévő, hogy a magyar festők... Az Újság, 1927. október 2.

Munkácsy nyomában

Múltból szőtt vízió

A jobb alsó sarokban egy juhász tereli a nyáját sötét árnyékba
burkolózva, míg középen egy ökrös szekér ballag komótosan. A
hétköznapi jelenet álomszerű vízióvá válik Iványi Grünwald
Béla ecsetjének köszönhetően: az égen drámai viharfellegek,
villámlás és aranyló naplemente. A mély, munkácsys barnák
között kivillanó fényektől elvakul a szem, szinte hallani az
égzengést. A földút aranyló rögein az egyszerű parasztemberek
egy kozmikus látomássá kitágított völgybe ereszkednek alá. A
nagybányai alapító Iványi Grünwald befutott idős mesterként
Munkácsy nyomdokába lépett – a poros földúton.

A Petőfi és Munkácsy által „megénekelt” puszta a 20.
században már nem bizonyult elég termékeny metaforának.
Az elismertsége csúcsán álló Iványi Grünwald nem is a
végtelen horizontot kereste, hanem a dunántúli tájak
mozgalmas világát. És ott sem a banális hétköznapokat,
hanem a múlt emlékeiből és a fantázia látomásaiból gyúrt új
képi valóságot. Ahogy Az Újság Sorry álnéven író tárcaírója
megjegyezte szellemes esszéjében, a Balatonlelle környékén
dolgozó Iványi Grünwald kedves motívumait már eltörölte az
ipari kultúra: „Az idei nyáron Iványi-Grünwald Béla és barátai
ismét a Balatonra mentek (…). Hát a Balaton az ő ezerféle
fajta rejtelmességével, pompájával, azúrkék egével, vagy
vészjóslóan ólmos felhőivel nem változott (...). Hanem ami
ezen és az áldott magyar földnek megmunkálásán (…) túl van,
azt felfalta mind – a kultúra, mely Lelle táján és vidékén egy
csapásra megszüntette a legeredetibb és tipikusan magyar
témákat. (…) Örüljünk-e neki, vagy sajnálkozzunk fölötte? A
poros országútnak vége, az utakat kikövezték, hogy az autók
még szédületesebb sebességgel száguldhassanak végig rajtok.
És hogy por ne szálljon a nyomukba, még olajjal is szagtalanították! A legelőkről, mezőkről hazatérő gulyák is ezeken a
köves utakon ballagnak, már nem bámészkodón a távol
dübörgő vonatok felé, mert hiszen a közvetlen közelükben
robogó gépkocsikat is rég megszokták.”

Munkácsy – már külföldön befutott sztárként
– hódolt hazája előtt az Alföldet megidéző
tájaival, a plein air-kísérletezés gyöngyszemeivel, a két Poros úttal. A 19. századi piktor
a Petőfi költészetéből ismert magyar puszta
tikkadt hőségtől remegő levegőjű, végtelenbe
nyúló horizontját ábrázolta, a lovaskocsik
jelenésszerű víziójával. Iványi Grünwald ehhez
a nagy tradícióhoz tért vissza az 1920-as,
1930-as években, amikor a nyugatos modernség után újra előtérbe került a magyar
néplélek képi ábrázolása. Hazai tradícióból és
modern festőiségből gyúrt ropogós, ízes,
zamatos szintézist.

Munkácsy Mihály: Poros út II., 1883,
Magyar Nemzeti Galéria
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199 Böhm Pál (1839-1905)
n

A müncheni Hofbräuhaus (Törzsvendégek)
The Hofbräuhaus in Munich (Frequenters)
62,5x75,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jellemző alaktanulmányok a
müncheni udvari sörház törzsvendégeiből Fest Böhm Pál
Hátoldalon | Reverse: bélyegző: Malerleinwand-Fabrik von A.
Schutzmann in München
		
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 9 143 EUR
Becsérték: 4 000 000 - 6 000 000 Ft
Estimated price: 11 429 - 17 143 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor osztrák magántulajdonban
irodalom | bibliography
- Olgyai Viktor: Böhm Pál. Művészet, 1905/3, 132–186.
– Lyka Károly: Magyar művészet Münchenben. Magyar művészet
1867–1896. Corvina, Budapest, 1951.
Magyar siker Münchenben
Böhm Pál ünnepelt mesternek számított a bajor fővárosban, érzékeny
ecsettel megfestett, „egzotikusan” magyaros karaktereivel tett szert
világhírre. Lyka Károlytól tudjuk, hogy friss képei egyből a műteremből,
„félig száraz állapotban vándoroltak főképp Amerika felé”, de sok került a
Szépművészeti Múzeumba, illetve német közgyűjteményekbe is.
Monográfia híján még mindig Lykára támaszkodva tudjuk, hogy müncheni
műterme városszerte nevezetességnem számított, mert „34 éven át az
odatévedő látogató azt hihette, hogy a pesti Néprajzi Múzeum egyik
termét tolták át ide. Már az udvarban rogyadozott egy parasztszekér,
amelyet a mester egy tiszamenti tanyáról vagy talán inkább valamely
vándorcigánytól szerzett. Ez azután mint pittoreszk elem szerepelgetett
Böhm festményein. (…) A fogason bográcsok és bögrék, egy másikon
gatyák, szűrök, kanászkalapok, cigányrongyok. Csupa hiteles példány,
amelyeket a mester nem kis fáradsággal gyűjtött”.

A most felbukkant festmény tanúskodik arról, hogy Böhm nem
csak a hazai karaktereket importálta a nemzetközi műtárgypiacra,
hanem a helyi figurákat is érzékeny szemmel örökítette meg.
Rejtett tartalék
A finomszövésű, minőségi vászon a neves müncheni festékkellék-gyártónál, Schutzmann-nál készült a hátoldalon még ma is látható pecsét
tanulsága szerint. A magyar festészet egyik titkos tartalékát a külföldön
élő, nagy sikereket elérő művészek hazaszivárgó képei jelentik. Ez nemcsak
a 20. századi modern mesterekre igaz, hanem olyan alkotókra is, mint
László Fülöp vagy éppen Böhm Pál, akiknek magas kvalitású műveik
keresett ritkaságnak számítanak a hazai műtárgypiacon. Bár László Fülöp a

Böhm Pál

brit elit portretistájaként vált világhírűvé, Böhm pedig a
müncheni akadémikusok neves mestereként, mégis
Lászlónak ismerjük életképét a legendás müncheni
sörcsarnokról (A Hofbräuhaus Münchenben, 1892, MNG).
Böhm Pál most hazaérkező, eddig ismeretlen zsánere
ugyanott játszódik (csak még a 19. század végi átépítés
előtt): a híres-neves Hofbräuhausban. Bár a belső udvaron,
a hordók között üldögélő-bóbiskoló alakok és a kezükben
tartott cserépkorsók egyértelművé teszik, a részletekre
mindig odafigyelő Böhm maga jegyezte fel a kép jobb alsó
sarkába: „Jellemző alak tanulmányok a Müncheni Udvari
sörház törzsvendégeiből”.
Hofbräuhaus am Platzl
A világ leghíresebb tavernájának számító Hofbräuhaus am
Platzl eredeti, késő középkori csarnokát V. Vilmos építtette
1589-ben az udvar sörigényének kielégítésére. Az
évszázadok során a Hofbräuhaus mintájára elterjedt
sörcsarnokok a bajor társasági élet kitüntetett helyszíneivé
váltak. Mozartot is elvarázsolta az – akkor még a széles
közönség előtt meg nem nyitott – műintézmény, a
közelben írta meg az Idomeneo című operáját, első
alkalommal helyettesítve az ünnepélyes barokk operaforma szereplőit hús-vér figurákkal. Az ivóban a 19. század
elejétől összesereglő polgárokat ugyanúgy felkereste a
forradalomra készülő Lenin, mint az amerikai elnök John F.
Kennedy. Ma is több mint száz csoport ül össze időről
időre a faasztalok körül, miközben a legrégebbi asztaltársaság több mint hét évtizede jár vissza, kortyolva a bajor
tisztasági törvények szerint készített aranyszínű Hofbräut.
A mai HB sörök címkéjén is a Hofbräuhaus épületnek
középkorias tömbje látható.
Munkácsy nyomában
A nagyváradi születésű Böhm Pál hosszú utat járt be, mire
Münchenben neves festővé vált. Színtársulati díszletfestőként indult, majd másolta a bécsi Belvedere remekeit,
utána rövid ideig iskolát működtetett Aradon (keze alól
került ki Paál László!), egy ideig portrézásból és oltárképekből élt, majd 1871-ben végre hozzájutott egy miniszteri
ösztöndíjhoz, aminek segítségével kijutott álmai városába,
a pezsgő művészi közegéről ismert Münchenbe. A pályáját
lejegyzetelő Olgyai Viktor írta meg, hogy abban a
szerencsés pillanatba érkezett a bajor fővárosba, amikor a
„népies iránti érdek éber volt, különösen ha az bizonyos
novellisztikus vonással, etnografiailag hű mezben
jelentkezett.” Böhm érzékeny karakterábrázoló képessége
megjelenik a most vizsgált festményen is. A Munkácsyt
idéző, feketéllő barna tónusba ágyazott színekkel előadott
jeleneten tipikus bajor sörivó figurák szerepelnek.

László Fülöp: A Hofbräuhaus Münchenben, 1892, Magyar Nemzeti Galéria
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200 Lotz Károly (1833-1904)
n

Álom (Alvó Bacchánsnő)
Dream (Sleeping Maenad)
30x50,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lotz K.
		
Kikiáltási ár: 8 000 000 Ft / 22 857 EUR
Becsérték: 10 000 000 - 12 000 000 Ft
Estimated price: 28 571 - 34 286 EUR

Lotz Károly: Fürdő nő,
Magyar Nemzeti Galéria

Lotz Károly: Bacchánsnő, magántulajdon
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201 Wladyslaw Skoczylas (Wieliczka
1883-1934 Varsó)

202 Scheiber Hugó (1873-1950)

n

n

Pierrot (Cirkuszban)
Pierrot (In Circus)

Tűztánc
Firedance

68x50 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Scheiber H.
		

154x227 cm
Kilim szőttes | Kilim folkweave
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: WS monogram
A kézzel szőtt falikárpit Wladyslaw Skoczylas terve alapján készült

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 857 EUR
Becsérték: 3 400 000 - 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 714 - 13 143 EUR

		
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 5 143 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 500 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 10 000 EUR
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- The Studio Year Book of Decorative Art 1914. 214 o.
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203 Kárpáti Tamás (1949-)

204 Boromisza Tibor (1880-1960)

Gyertyavivő, 1996
Candle-Bearer, 1996

Buddha
Buddha

18x48 cm
Olaj, vászon fa | Oil, canvas on panel
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: Kárpáti Tamás 1996
Hátoldalon autográf felirat | Autograph inscription on reverse: Gyertyavivő
18x48 cm olaj, vászon, fa
		

193x105 cm
Falikárpit | Tapestry
Jelezve a hátoldalon | Signed on the reverse: a varrott szélen Boromisza T.
(Margareten Insel)
		

n

Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 857 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 143 - 2 000 EUR
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n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 1 600 000 - 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 571 - 8 000 EUR
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205 Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
n

Szolnoki vásárban, 1934 körül
In the Szolnok Fair, around 1934
50x60 cm
Tempera, falemez | Tempera on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Aba-Novák
		
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 14 286 EUR
Becsérték: 6 500 000 - 9 500 000 Ft
Estimated price: 18 571 - 27 143 EUR

Aba-Novák Vilmos fest Szolnok közelében, 1930-as évek
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Aba-Novák Vilmos: Vásári jelenet, 1936-37,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Bár a korlátokat alig ismerő
mesélő kedve és a figurális
festészethez való vonzalma
tagadhatatlanul dominált, mégis
Aba-Novák piktúrájában,
műveinek ható erejében
a tisztán festői eszközök
legalább akkora súllyal esnek
latba, mint az ábrázolt
történet epikus jellege.

Ünnepnap

A mesélő modernizmus

A festő hagyatékában található, fekete-fehér fénykép
alapján már ismert kompozíció a vidéki élet ünnepnapjának, a falusi vásárnak állít emléket. Aba-Novák az itáliai
ösztöndíjas évek után talált rá erre a témára: az epikus
látásmód felé irányuló vonzalma, az élet mozgalmassága
iránti olthatatlan rajjongása, páratlan technikai tudása
és karakter megragadó képessége révén ezek a
csoportkompozíciók adták számára az ideális művészi
alapanyagot. Jól látható, ahogy szinte színházi előadás
szereplőiként, a sátor elé szekéren felvonuló vándorszínészekként jeleníti meg a színes ruhájú társaság szélesen
gesztikuláló, vagy éppen szerényen a háttérbe húzódó
hőseit. Az utánozhatatlan figurák, a jellegzetes
kéztartások, az egymásra felelő mozdulatok, s persze a
népviselet fefokozott dekorativitású foltjai azt
eredményezik, hogy a néző a festői formák mögé pillant,
s jellemet, sorsot, történetet kanyarít a festményen
feltűnő férfiak és nők köré.

Bár a korlátokat alig ismerő mesélő kedve és a figurális festészethez
való vonzalma tagadhatatlanul dominált, mégis Aba-Novák
piktúrájában, műveinek ható erejében a tisztán festői eszközök
legalább akkora súllyal esnek latba, mint az ábrázolt történet epikus
jellege. Kállai Ernő, a húszas és harmincas évek egyik neves művészettörténésze, bár a modern irányzatok talán legelszántabb képviselője
volt, mégis felsimerte Aba-Novák hagyományosabb szellemű
festészetének értékeit. Látta ugyanis, hogy képei magával ragadó
erejüket mégis a tisztán festői megoldásoknak – a kompozíció tudatos
szerkesztésének, a szín- és formakezelés virtuozitásának – köszönhetik.
„Aba-Novák filmszerűen mozgalmas festőiségét már a szédületes
technikai lendület is ébren tartja. (…) Érdekes nézni az arcok játékát, a
kezek-lábak mozgását, mert Aba-Novák mesterien, elevenül ábrázolja
őket, sokszor csak egy-egy odavetett vonással, az ecsetnek egy-egy
fürge fintorával, nem minden íze nélkül a humornak, karikaturisztikus
tréfának. De éppen ez a fordulatos ecsetjárás, amely a temperával is
olyan folyékonyan és egy-kettőre kanyarít oda egy-egy figurát, mint
más festő az akvarellel – éppen a színfoltoknak ez a tarka, játszi
szökdécselése az, ami minden tárgyi vonatkozáson túl annál jobban
kezdi lekötni a szemünket, minél tovább nézzük a festményt.”

Aba-Novák Vilmos: Piaci jelenet, 1936 körül, magántulajdon
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206 Hollósy Simon (1857-1918)

207 Szőnyi István (1894-1960)

Napsütötte kert (Nagybánya)
Sunny Garden (Nagybánya)

Koratavaszi hangulat a zebegényi Kálvária dombon
Early Spring Mood on the Kálvária Hill in Zebegény

68x73,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Hollósy
		

50x70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Szőnyi
Hátoldalon | Reverse: Nemzeti Szalon raglaptöredék 42-es számmal
		

n

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 571 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
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Kieselbach galéria

n

Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 6 286 EUR
Becsérték: 2 800 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 000 - 11 429 EUR

Kieselbach galéria
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208 Perlrott Csaba Vilmos (békéscsaba 1880-1955 budapest)

209 Ziffer Sándor (1880-1962)

Műtermi csendélet gyümölccsel és virágokkal
Studio Still-Life with Fruits and Flowers

Nagybányai csendélet margarétákkal
Studio Still-Life with Marquerites in Nagybánya

38x28,5 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Perlrott Csaba
		

45x35 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Ziffer Sándor
		

Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 286 EUR
Becsérték: 1 000 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 2 857 - 5 143 EUR

Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 850 000 - 950 000 Ft
Estimated price: 2 428 - 2 714 EUR

n
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210 Rippl-Rónai József (1861-1927)
n

Édesanyám, 1895
My Mother, 1895
62x46,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: 1895
		
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 45 714 EUR
Becsérték: 20 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 57 143 - 80 000 EUR

Rippl-Rónai József: Apám, anyám, 1897, Magyar Nemzeti Galéria
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Rippl-Rónai József: Öreganyám, 1894,
Magyar Nemzeti Galéria

Szőnyi István: Anyám és én, 1923, magántulajdon

Egy dupla kép titka
A kifinomult századvégi francia művészkörben a pasztell-képeknek valóságos kultusza
alakult ki. Rippl-Rónai József hibátlan stílusérzékkel kapcsolódott ehhez a párizsias
kifejezési módhoz. Ahogy Ödön öccsének írta 1884-ben, otthon nem értették ezt a
választékos stílust: „különös sors jutott osztályrészemül, Pesten visszautasítják a
képemet, Párizsban pedig kitüntetett híres festőknek kell corigálnom; mesterük lenni.
Most már nem tudom, hogy ezeknek ment-e el az eszük, vagy a pestiek tespednek
penészes butaságban.”

A párizsiak jól tudták, hogy az intim hangulatú, érzékeny
húrokon játszó portré műfajához a pasztellkréta semmi
máshoz nem hasonlítható éteri derengése illik. A francia
művészek vászonra kasírozták fel a papírra készített
krétarajzokat, hogy így keretezhessék be őket.

Amikor Rippl-Rónai egyik Párizsban készült, gyönyörű, 1896-os
pasztellképének (Párizsi hölgy) megbontották a keretét, a kutatók
meglepetten látták, hogy a hordozó vászon nem egy üres
textilfelület, hanem egy pont egy évvel korábban készült
olajfestmény. A nagy masnis ruhát hordó női alak alatt saját
édesanyjának éteri érzékenységgel megfestett arcképe lapult!
Fiúi szeretet
A különös együttállás pszichologizáló olvasatra indítana, ha nem
tudnánk, hogy Rippl-Rónai milyen szeretettel viszonyult szüleihez.
Mindössze két évvel később festette – akkor már szerkezetesebb,
posztimpresszionista stílusban – a Szüleim negyven évnyi
házasság után című páros portréját (1897, Budapesti Történeti
Múzeum), ami a magyar művészetben példátlan családi szeretetről
tanúskodik. (Ellenpárként idézhetnénk Nemes Lampérth apjáról
készített brutális ravatal-képét.) Rippl-Rónai mindegyik
korszakában előszeretettel festette családját. Ennek az időszaknak
az egyik leghíresebb képe, vitathatatlan főműve az Öreganyám
című kompozíció (1894, Magyar Nemzeti Galéria), ami szürkébe és
barnába burkolózva ábrázolja a festő idős nagyanyját. A képet
ünnepelte a párizsi kritika, ezzel vívta ki Gauguin elismerését is, aki
látta a Mars-mezei Szalon kiállításán. Letagadhatatlan annak a
Whistlernek a hatása, akinek 1871-es Anyám arcképe című műve
már Rippl-Rónai idejében ikonikusnak számított.
Smaragd költészet

Rippl-Rónai József: Szüleim negyvenévi házasság után,
1897, BTM Fővárosi Képtár
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Egry József: Anyukám, magántulajdon

A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Ripplné Knezevich Anna
alacsony, félénk, galambszürke asszony volt; a festő mégis az
akváriumi smaragdzöld nem e világi derengésével vonta körbe
figuráját. A zöld – Munkácsyt idézően táncoló – ecsetvonások
vibráló szőttessé varázsolják át a háttér egyszínű felületét. A
delikát színharmóniák mestere, Rippl-Rónai a fekete ruhához és a
halvány archoz ezt a smaragdzöldet társította édesanyja
szembogarában is, különös izzást kölcsönözve tekintetének. „Egy
portréba egy egész életet lehet belelehelni – írta Neuilly-ből
szüleinek egyik 1895-ös levelében – és a lelkivilágát az illetőnek
teljesen meg lehet világítani”.
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211 Lucien Lévy-Dhurmer
(algéria 1865-1953 le vésinet)
n

A szerelem fájdalma (Le Mal d'Aimer), 1899
The Pain of Love (Le Mal d'Aimer), 1899
65x82 cm
Pasztell, papír kartonon | Pastel, paper on cardboard
Jelezve balra lent | Signed lower left: Lévy Dhurmer 99
Hátoldalon | Reverse: kiállítási raglap maradványa
		
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 20 000 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 714 - 40 000 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor budapesti magángyűjteményben
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Frances Keyzer: Modern French Pastelists: L. LévyDhurmer. The Studio, 1906, 149. oldal
irodalom | bibliography
- Guy Cogeval – Araxie Toutghalian – Philippe Saunier
– Isabelle Gaëtan: Le mystère et l'éclat. Pastels du musée
d'Orsay. RMN–Musée d'Orsay, Párizs, 2008.

Guy Cogeval – Araxie Toutghalian – Philippe Saunier – Isabelle Gaëtan:
Le mystère et l'éclat. Pastels du musée d'Orsay. RMN–Musée d'Orsay,
Párizs, 2008. kiállításhoz készült kiadványa.
A kiadványban olyan remek művészek munkái vannak reprodukálva, mint
Millet, Manet, Degas, Redon, Rippl-Rónai József vagy Lévy-Dhurmer.
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Rippl-Rónai mellett

Holdfényes nocturne

Az impresszionizmus
zavartalan, prózai
napsütése után a
Fin-de-Siècle talált rá
a holdfény költői
nagyszerűségére.
Az éj a szimbolizmus
kiemelt forrásává vált,
ide nyúltak vissza a
monokrómba hajló
Whistler követői,
az amerikai Childe
Hassam, a belga William
Degouve de Nuncques,
az olasz divizionisták
(Enrico Lionne, Angelo
Morbelli) vagy akár
Rippl-Rónai József.
Lévy-Dhurmer 19. század
végén készült
pasztellképei
a francia szimbolizmus
ünnepelt remekművei,
fő darabjai a Musée
d'Orsay-ban
láthatóak.

A Lucien Lévy-Dhurmer által készített A szerelem fájdalma című kompozíción ábrázolt éjszakai jelenet jellegzetes századfordulós nocturne. A francia
szimbolista művész képén egy férfi hajol szerelmesen a türkizköves
nyakékével játszó női alakhoz, míg a háttérben fények imbolyognak a folyó
felett. A különös szerelmi viszonyt a modernséget jelző távoli villanylámpák
pislákoló lángja teszik ellentmondásossá. Az impresszionizmus zavartalan,
prózai napsütése után a Fin-de-Siècle talált rá a holdfény költői nagyszerűségére. Az éj a szimbolizmus kiemelt forrásává vált, ide nyúltak vissza a
monokrómba hajló Whistler követői, az amerikai Childe Hassam, a belga
William Degouve de Nuncques, az olasz divizionisták (Enrico Lionne, Angelo
Morbelli) vagy akár Rippl-Rónai József. Lévy-Dhurmer 19. század végén
készült pasztellképei a francia szimbolizmus ünnepelt remekművei, fő
darabjai a Musée d'Orsay-ban láthatóak. A most vizsgált művet – a
vakrámára ragasztott újságpapírok tanúsága alapján – egykor Magyarországon őrizték; a két világháború között egy budapesti magángyűjteményben
volt.

Lévy-Dhurmer-t Rippl-Rónai korai korszakának
környezetébe helyezi a kutatás itthon – és Párizsban is.
Nem véletlen lógnak képeik együtt a Musee d'Orsay
állandó kiállításának pasztell termeiben, Millet, Degas vagy
Redon társaságában. Többek között itt látható Rippl-Rónai
Józsefnek a Park éjszaka (1892–1895) című, szimbolista
pasztell remekműve, amely – a Musee d'Orsay egyik
kiemelt kuriózumaként – az intézmény Le mystère et
l'éclat. Pastels du musée d'Orsay című 2008-as kiállításnak
katalóguscímlapjára is rákerült. Természetesen LévyDhurmer is szerepelt ezen a tárlaton, hiszen munkáik
értékeléséhez ugyanaz a különleges lelki érzékenység
szükséges. Lévy-Dhurmer melankolikus, borongós
hangulatú képmásai a korszak ikonikus szereplőin
keresztül ragadták meg a korszellemet. Sűrű szövésű,
tömött, érzékenyen „lélegző” vonalfelülete új minőségi
szintre emelte a pasztell műfaját, az érzelmi kifejezés
széles skáláját teremtve meg. Lévy-Dhurmer a francia
Algériában született zsidó családban Lucien Lévy néven.
1882-ben állított ki először a Párizsi Szalonban, majd egy
ideig – a Clément Massier kerámia műhely művészeti
igazgatójaként – Cannes közelében élt. 1895-ben már
festőként költözött vissza Párizsba, ahol 1896-tól kezdve
állította ki híres pasztelljeit. Művészportréinak köszönhetően hamar a párizsi értelmiségi kör ünnepelt tagjává vált.
Pasztell varázs
A századforduló modern képzőművészei újra felfedezték a
pasztell műfaját. Ekkor már nem a vázlat gyors eszközeként szolgált, hanem autonóm műtárgyak adekvát
technikájaként. A pasztellképek ugyanis – a krétavonások
érzékenységének segítségével – hűen képesek kifejezni az
optikai vagy emocionális pillanatnyiságot. Az ehhez
szükséges alkotói-rajzolói szenzitivitást ünnepelte
Baudelaire Constantin Guys izgatott nagyvárosi
grafikáiban (A modern élet festője, 1863), majd ehhez az
etalonhoz nőtt fel Millet, Manet és Degas híres pasztelljeikkel, illetve kevéssel később a szimbolisták, Odilon
Redontól Lucien Lévy-Dhurmeren keresztül Rippl-Rónai
Józsefig. 1885-ben alapították meg a Société des
Pastellistes társaságot Párizsban, a Galerie Georges Petit
pedig nagy kiállítást szentelt a 18. századi klasszikus
francia pasztellképeknek. Ez utóbbi helyen állított ki Lucien
Lévy-Dhurmer is 1896-ban, amely anyag alapján Gustave
Soulier kritikus a „modern lelkünk rejtélyének” keresőjeként jellemezte.

Jelen képünk Frances Keyzer: Modern French Pastelists:
L. Lévy-Dhurmer. The Studio, 1906, 149. oldalán
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212 Henczné Deák Adrienne (1890-1956)

213 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Rózsacsokor
Roses

Virágcsendélet
Flower Still-Life

78x98 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Henczné Deák Adrienn
		

47,5x39 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla
		

Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 429 EUR

Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 500 000 - 750 000 Ft
Estimated price: 1 429 - 2 143 EUR

n
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214 Spányik Kornél (pozsony 1858-1943 budapest)

215 Boemm Ritta (lőcse 1868-1948 budapest)

Kerti pihenő (A piros napernyő)
Siesta in the Garden (The Red Umbrella)

Tavaszi domboldal
Spring Hillside

30x42,5 cm
Olaj, fatábla | Oil on panel
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: K Spányik
		

110x130 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent | Signed lower left: Boemm Ritta
		

Kikiáltási ár: 180 000 Ft / 514 EUR
Becsérték: 250 000 - 500 000 Ft
Estimated price: 714 - 1 428 EUR

Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 143 EUR
Becsérték: 600 000 - 900 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 2 571 EUR

n
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berény róbert
napsütötte kert, 1906
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216 Berény Róbert (1887 -1953)
n

Napsütötte kert, 1906
Sunny Garden, 1906
38x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Berény 1906 Tótfalu
		
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 68 571 EUR
Becsérték: 28 000 000 - 38 000 000 Ft
Estimated price: 80 000 - 108 571 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Szerepelt a Kieselbach Galéria 51. aukcióján (2015), 24. tétel
– Szerepelt a BÁV 53. árverésén, 15. tétel
– Egykor Oltványi-Ártinger Imre, majd Patakiné Horváth Katalin
tulajdonában
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Berény Róbert emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1963.
(kat. sz.: 8.)
- Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig (1904-1914). Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2006.
- A Nyolcak. Centenáriumi kiállítás, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010.
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Berény Róbert emlékkiállítás [képes melléklet Gárdos Zoltán felvételeivel],
Népművelés, 1963, X. évf. 12. sz. (48.)
– Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk.: Passuth
Krisztina–Szücs György, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006. (295.)
– A Nyolcak. Szerk.: Markója Csilla–Bardoly István, Janus Pannonius
Múzeum, Pécs, 2010. (510.) – Barki Gergely: Monacói tengerpart. (Bord
de Monaco, Monakói [sic!] part), 1906. [a Virág Judit Galéria 50.
jubileumi aukciójának külön-kiadványa], 2005. (23.)
irodalom | bibliography
- n.n.: Az Új Magyar Festők. Megnyílt a kiállítás, Kolozsvári Hirlap, 1909.
május 30.
– 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.
– Barki Gergely: Berény Róbert. Kossuth Kiadó – Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2015.
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A tahitótfalui Cézanne
Az első magyar cézanne-os festmény
Az ihletet maga a festmény adja, ami akkor nyer kifejezésmódot, ha a kép „megérkezik” –
„cela vient”, ahogy Cézanne mondta, a modern francia festészet ikonja. Nem történeteket
kell elbeszélni, mint a 19. század régimódi festői tették, hanem képpé formálni az első
utunkba kerülő látványt. Berény Róbert is ezt a cézanne-i krédót követte, amikor leszúrta
festőállványát a tahitótfalusi kerti utacska mellett. Körben a déli naptól beragyogott
természet ünnepli a zöldek ezerféle tónusát: mélyek, világosak, sötétek, sárgával
vegyítettek vagy lilába hajlók. Balra a fehér parasztház meszelt fala vakít a napsütésben. Az
ég semleges kék mező a háttérben, a világos foltok rózsaszínbe vagy lilába hajlanak. Az
impresszionizmus színtanának minden tanulsága benne rejlik a képben, de Berény még
tovább ment: Cézanne festői alapelveit is belefoglalta korai remekműbe.
Az úttörő felfedező
A tragikusan fiatalon, 25 évesen elhunyt kritikus és művészetfilozófus, Popper Leó csodálta
a Nyolcak markáns profilú figurájának, Berény Róbertnek a művészetét. A Matisse
szabadiskolájában is megforduló Popper – Fülep Lajos mellett – azon kevés esztéták egyike
volt, akik a legkorábban felismerték Cézanne nagyságát, a modern festészet történetében
betöltött vízválasztó szerepét. Egy fennmaradt cikk-vázlata alapján a fauvizmust a
cézanne-i látásmóddal ötvöző új festőgeneráció képviselőjeként állította be Berényt. Ahogy
a művész monográfusa, Barki Gergely írja: „Berény Cézanne felfedezésében élen járt.

Nem csupán a magyar festők körében volt
az első, aki megértette és azonnal integrálta
saját festészeti megnyilvánulásaiba, de a
párizsi progresszió élvonalában is csak nagyon
kevesen voltak akik ennyire korán felismerték
az aix-i remete megkerülhetetlenségét, az új
utak origóját.
Ebben minden bizonnyal nagy szerepe volt a Gertrude és Leo Stein által szervezett
szombat-esti összejöveteleknek, ahol Berény 1906-tól rendszeresen megfordult. Hazai
közvetítőre ezért nemigen volt szüksége és így az amúgy szintén úttörő Fülep Cézanne-recepcióját is megelőzte.”
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A dátumokat figyelembe véve a most vizsgált, 1906-os festmény az első
magyar kép, amin egyértelműen tetten érhető Cézanne hatása. A lombok
lebegő zöld tónusai, a kék fakón tartott háttérderengése, a képtéma
keresetlen egyszerűsége, a motívum látszólagos dekomponáltsága és
mindenekelőtt az „okosan látó szemmel” felépített erővonalak masszív
rendszere egyértelműen Cézanne megértéséről tanúskodik. A kerti jelenet
nyáron készült, amikor Berény megszakította párizsi tanulmányait egy
rövid hazai vakációzással. Ekkor vetődött el Tahitótfaluba, ahogy utal erre
a szignó és a dátum alatt olvasható Tótfalu felirat is. Egy későbbi,
1909-es, a Kolozsvári Hírlapban megjelent kiállításkritikából tudjuk, hogy
Berény több képet is készített a Duna-menti faluban: „A többiek is
Párizsba szakadt magyarok. Az egyik Berény Róbert, a másik KörmendiFrim Ervin, s velük fölvonul a párizsi magyar negyednek, a szűk, szegényes
boulevard-oknak egész érdekessége. A Montmartre, Montparnasse s
Nagybánya és Tahitótfalu között variálódnak témáik.” Berény ugyan több
nyáron keresztül festett Tahitótfaluban, erre a kiállításra minden
bizonnyal már csak a párizsi évek alatt készült festményeit küldte el.
Ekkori ismert, a tahitótfalui keltezést a jelzetben is rögzítő képei közül
csupán a most vizsgált mű tájkép, így kizárásos alapon a híradás e
részlete leginkább vele azonosítható.
Delikát gyűjtői darab
Barki Gergely nyomon követte a festmény utóéletét. A fiatal festő első
nagy szereplésére, az 1906-os párizsi Salon d’Automne-ra ezt a képét
nem küldte be, de alig fél évvel később, az 1907 tavaszán megrendezett
Függetlenek Szalonjában szerepelt egy Paysage című ismeretlen tájképe,
ami akár a most vizsgált festménnyel is azonosítható. Az első tárlat, ahol
– a kritikák alapján – biztosan látható volt, az a Bölöni György által
szervezett, 1909-es Új Magyar Festők című vándorkiállítás Kolozsváron,
Nagyváradon és Aradon. Nem bizonyítható egyelőre, de valószínűsíthető,
hogy a Kertes ház ott lógott a Nyolcak 1911-es tárlatán, Berény tíz darab,
1906-ban festett műve között. A kép sokáig a művész tulajdonában
marad, egészen az 1930-as évekig, amikor bekerült a Gresham-kör ismert
műgyűjtőjének Oltványi-Ártinger Imrének a kollekciójába, a sok kései
Berény közé. A neves gyűjtő ugyanúgy értékelte ennek a korai,
cézanne-os festménynek kivételes esztétikai kvalitásait, ahogy a 20.
század eleji modernséget újrafelfedező jelenkor. Nem véletlen szerepelt a
művészettörténetet átíró két nagy seregszemlén, a 2006-os Magyar
vadakon a Magyar Nemzeti Galériában és a 2010-es Nyolcakon Pécsett.
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217 Fenyő György (1904-1978)
n

Párizsi műterem (Párizsi mansard), 1937
Parisian Studio (Parisian Mansard), 1937
80x100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Fenyő Gy. 1937
Hátoldalon | Reverse: Fenyő György hagyatéki bélyegző
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 428 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 4 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 11 429 EUR
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218 Czene Béla (1911-1999)
n

Akt műteremben, 1982
Nude in Studio, 1982
34x122 cm
Akril, farost | Acrylic on fibre board
Jelezve középen fent | Signed upper centre: Czene Béla 1982
		
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 971 EUR
Becsérték: 600 000 - 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 714 - 3 429 EUR
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219 Szinyei Merse Pál (1845-1920)
n

Forrásnál (Faun nimfával), 1868
At the Fount (Faun with Nymph), 1868
52x42 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Szinyei
		
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 62 857 EUR
Becsérték: 26 000 000 - 32 000 000 Ft
Estimated price: 74 286 - 91 429 EUR

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Grünwald Mór, Andaházy Kasnya Béláné,
Chorin Ferenc tulajdonában
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Ernst Múzeum, Budapest, 1912, kat. 81
- Ernst Múzeum, Budapest, 1932, 131. kiállítás, kat. 16.
- Nemzeti Szalon, Jubiláris kiállítás, 1935, Budapest, kat. 92.
- szerepelt a Virág Judit Galéria 46. aukciójának kiállításán, 2014, 62. tétel
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Meller Simon: Szinyei Merse Pál élete és művei. Az Országos Magyar
Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1935, 49.
- Hoffmann Edith: Szinyei Merse Pál. Országos Magyar Szépművészeti
Múzeum, Budapest, 1943, 56.
- Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál 1845–1920. Képzőművészeti Kiadó,
Budapest, 1986, kat. 20.
- Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és művészete. Magyar Nemzeti
Galéria–Corvina–Széchenyi Kiadó, Budapest, 1990, 65. kép
irodalom | bibliography
- Meller Simon: Szinyei Merse Pál élete és művei. Az Országos Magyar
Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1935.
- Hoffmann Edith: Szinyei Merse Pál. Országos Magyar Szépművészeti
Múzeum, Budapest, 1943.
- Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál 1845-1920. Képzőművészeti Kiadó,
Budapest, 1986.
- Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és művészete. Magyar Nemzeti
Galéria–Corvina–Széchenyi Kiadó, Budapest, 1990.

Szinyei-Merse Pál: Faun és nimfa,
(tanulmány), 1867, Magyar Nemzeti Galéria
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Szinyei-Merse Pál: Faun és nimfa, 1868,
Magyar Nemzeti Galéria
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Szerelmi vágy

Piloty nyomában

Zöldellő liget mélyén, egy forrás mellett üldögél – hanyagul keresztbe tett lábbal – a faun. Hátát a hatalmas
tölgyfának veti, kezében pánsípot tart. Mintha az ösztönök
által uralt árnyékok közül tekintene ki a napfénnyel
megvilágított domboldalon kutakodó nimfára. A vörös
hajú mezítelen leány – a pánsíp hangjának forrását
keresve – bekémlel a lombok között az erdő mélyére.
Szinyei Merse Pál korai festménye a 19. század jólnevelt
allegóriákba csomagolt eszköztárával beszél a szerelmi
vágy és a buja ösztönök örök emberi késztetéséről.

A téma kidolgozásával jól haladó Szinyei 1868 tavaszán
levélben számolt be a nagy munkáról édesapjának: „utolsó
időkben nagy küzdelmeket s katzenjammereket kellett
kiállanom, mert legnehezebb mikor egy képet készre kell
csinálni, a frissességet a gondolatba fenntartani, s Piloty
nagyon szigorúan veszi, nem bocsájtja ki az embert míg
valamit ki tud belőle sajtolni; úgy hogy az ember
kényszeríti önmagát fölülmúlni, mint mondani szokás. Már
mikor gondoltam, hogy készen leszek, a tanár egész
kiforgatott, új fejet kell rátenni, ez nem ér semmit, itt is,
ott is még egészen másnak kell lenni s evvel elutazott
falura azon ígérettel, hogy minden pénteken be fog jönni
corrigálni.” A legnagyobb kihívást a kaján mitológiai figura
fejéhez illő modell megtalálása jelentette. Szerencsére
München bábeli sokaságában erre is volt megoldás: „Egy
fiatal görög festő segített ki a bajból, ki eddig majdnem
neheztelt rám, hogy én faunt festek s őt nem kérem fel,
hogy nekem üljön, mert ő szinte büszkének látszik lenni
faunkarakterű fejére. Ezt nagyon jól használhattam s
midőn a tanár úr múlt pénteken itt volt, meg volt
elégedve s mondá, hogy jövő péntekig készen leszek.”

Az első Szinyei
A későbbi magyar „festőfejedelem”, Szinyei Merse Pál a
széles nyilvánosság előtt az 1868-as Faun című mitológiai
kompozíciójával debütált, előbb Bécsben, majd Pesten.
A Magyar Nemzeti Galériában őrzött képhez (olaj, vászon,
106×91 cm) Szinyei három változatot festett. Bellák Gábor
kutatásai szerint a most vizsgált variáció – a méretbeli
különbségek ellenére – gyakorlatilag azonos a nagy képpel.
Ugyanabban a müncheni akadémikus miliőben születtek,
ahol a kiérlelt kompozíció tökéletesre csiszolása
kiemelkedően fontos volt. A reményteli fiatal magyar
tehetség Karl von Piloty növendékeként tanult ekkoriban a
müncheni Akadémián. 1867 októberében vázolta fel
először az erdőben üldögélő faun alakját, az alkotói
folyamatot szigorúan felügyelő Piloty óvó tekintete előtt.
Az akadémizmus ünnepelt müncheni mestere az élő
modellek utáni festést vallotta, hogy a részletrealizmus
életszerűvé varázsolja át a történeti vagy akár mitológiai
ábrázolásokat is. A fiatal Szinyei hűségesen követte a kor
festészeti elveit, mégis belecsempészte a valós, „erdőben
meglátott színhatás”-okat a készülő alkotásba.

A művész allegóriája
A kecskelábú, fején szarvakat viselő Faun a görög
mitológia dionüszoszi, sötét oldaláról származik (kísérői a
szatírok, nyomában pedig páni félelem jár). Az egyik hozzá
kötődő klasszikus történetet Ovidius mesélte el az
Átváltozásokban: az Árkádiában élő, szépséges Syrinx
forrásnimfára szemet vetett Pán, addig üldözte, míg a szűz
leány belevetette magát a folyó habjai közé és ott az
istenek nádszállá változtatták. A keserű Pán a nádszálakból
sípot készített („pánsíp”), hogy azon fújhassa a reményte-

len szerelem elégiáit. A klasszikus történetből az európai
irodalom és festészet romantikus anekdotát faragott,
pajkos ördögöcskével. Pán modernizált figuráját a svájci
festő, Arnold Böcklin elevenítette föl 1859-ben készült és
azóta Münchenben őrzött Pán a nádasban című képén.
Ahogy a festmény történetét feltáró Bellák Gábor írja:
„Pán Böcklin festészetében egyszerre természeti, isteni és
emberi lény. Annak az érzékeny, érzelmes, gyengéd és
tiszta, ám mások szemében mégis félelmetes lénynek a
prototípusa, akiben a modern ember a Művészt ismerhette
föl. Pán szabad és ösztönös figura, akinek állati külseje
érzékeny lelket takar. Böcklin úgy festi meg a nádas
árnyékában ülő Pán alakját, mint akinek számára a
szerelem már végleg elveszett. (…) Ez a modern,
Pán-Művész azonosság jelenik meg a századforduló olyan
fontos műveiben is, mint Mallarmé egyes szám első
személyben írt verse, az Egy faun délutánja (1887),
Debussy hasonló című zenéje (1894) vagy Knut Hamsun
Pán című regénye (1894).”
A boldog faun
Szinyeire nagy hatást gyakorolt Böcklin példaértékű
művészete müncheni évei alatt. Saját Faun-kompozícióját
is a svájci festő képe inspirálta, ami 1859-től a müncheni
Neue Pinakothekban volt közszemlére téve. Böcklin a
maga faunját beleszövi a természetbe, Szinyei viszont egy
erdőmélyi tisztáson mutatja be, az előtérben, amint sípját
fújja, hívogatva vele szépséges kedvesét, aki nem menekül
előle, hanem kíváncsian várja a találkozót.

Szinyeire nagy hatást gyakorolt Böcklin példaértékű művészete müncheni évei alatt.
Saját Faun-kompozícióját is a svájci festő képe inspirálta, ami 1859-től a müncheni
Neue Pinakothekban volt közszemlére téve. Böcklin a maga faunját beleszövi
a természetbe, Szinyei viszont egy erdőmélyi tisztáson mutatja be, az előtérben, amint
sípját fújja, hívogatva vele szépséges kedvesét, aki nem menekül előle, hanem kíváncsian
várja a találkozót.

400

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

401

220 Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

221 Louis Aimé Japy (Doubs 1839-1916 Párizs)

Csendélet gyümölcsökkel, 1938
Still-Life with Fruits, 1938

Bárányokat terelő, 1893
Lambs Hurter, 1893

60x50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Iványi
Grünwald Béla 1938
Hátoldalon | Reverse: Iványi Grünwald Béla hagyatéki
raglapja és bélyegzője
		

66x54,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Japy 93
		

n

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 429 EUR
Becsérték: 2 000 000 - 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 714 - 8 571 EUR
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n

Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 429 EUR
Becsérték: 1 200 000 - 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 429 - 5 143 EUR
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222 Czóbel Béla (1883-1976)
n

Kistehén a fák között (Dieppe), 1926-27
Cow among the Trees (Dieppe), 1926-1927
65x48 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Czóbel
		
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 15 714 EUR
Becsérték: 7 000 000 - 10 000 000 Ft
Estimated price: 20 000 - 28 571 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- E gykor Dr. Kratochwill Ferenc tulajdonában
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Czóbel Béla életműkiállítás, Műcsarnok, 1971. 37-es számmal
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Czóbel Béla Műcsarnokos életműkiállítás katalógusa, 1971 24 o. 37. tétel

Czóbel Béla műtermében, 1920-as évek

Képünk hátoldalán található kiállítási cédulák

Czóbel Béla: Kertben (Táj fákkal), 1920-as évek vége, magántulajdon
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Gorka Géza: Jegesmedve, magántulajdon
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223 Jándi Dávid (1893-1944)

224 Tornyai János (1869-1936)

Nagybányai park
Park in Nagybánya

Napsütötte udvar
Sunny Garden

16,5x22 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Jándi
		

38,5x51 cm
Olaj, vászon, kartonon | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: Tornyai
		

Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 628 EUR
Becsérték: 300 000 - 440 000 Ft
Estimated price: 857 - 1 257 EUR

Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 914 EUR
Becsérték: 400 000 - 700 000 Ft
Estimated price: 1 142 - 2 000 EUR

n

Aba-Novák Vilmos: Ősz, 1923 körül,
magántulajdon
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225 Paál László (1846-1879)
n

Fények a barbizoni erdőben, 1876 körül
Lights in the Forest of Barbizon, c. 1876
72x92 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned
		
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 34 286 EUR
Becsérték: 16 000 000 - 28 000 000 Ft
Estimated price: 45 714 - 80 000 EUR

Paál László 1864-ben

PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Francois Ganne, barbizoni fogadós tulajdonában
- Később Bényi László gyűjteményében
K I ÁLLÍTVA | e x h i b i t e d
- Paál László. A természet katedrálisában. Bozsó gyűjtemény, Kecskemét, 2018.
REPRODUKÁLVA | r e p r o d u c e d
- Bényi László: Paál László. Budapest, 1979. (43. kép)
- Bényi László: Paál László. Budapest, 1983. (143. kép)
- Paál László. A természet katedrálisában. Katalógus.
Bozsó gyűjtemény, Kecskemét, 2018. 25.
irodalom | bibliography
- Lázár Béla: Paál László élete és művészete. Franklin-Társulat Nyomda,
Budapest, 1929.
- Lázár Béla: Paál László újabban felbukkant festményeiről.
In.: Magyar Művészet, 1937, 238–245.
- Bényi László: Paál László. Budapest,1977.
- Bényi László: Paál László. Budapest, 1983.
- Bakó Zsuzsanna: Paál László. Kossuth Kiadó – Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2006.

Bényi László festő, művészeti író.
Fotó: Németh Andrea
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Bényi László: Paál. Paál László
1846-1879. Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, 1979, Budapest
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Paál László: Erdő széle, 1872, Magyar Nemzeti Galéria

Paál László: Tehenek a fák alatt, 1872, Magyar Nemzeti Galéria

A fák titkos életrendje

L’auberge Ganne

Erdőmélyi különös hangulatú jelenet: a farakások között a fontainebleau-i erdő vékony,
magas fái sorakoznak. A két középső fatörzs derekára sárga-fehér csíkot rajzol a lombokon
átszűrődő napsütés, zeneiséggel töltve meg a plein air felé kacsingató könnyedséggel
feldobott árnyékos kompozíciót. Paál a műterem steril világából a természetbe vágyott, „ez
az én iskolám, ez mindenem” – írta nővérének ekkoriban. Első életrajzírója, Lázár Béla
ragadta meg pontosan barbizoni képeinek hangulati varázsát: „a délutáni árnyéklatok, az
esti szürkületek, a hó-olvadásos táj reggeli pirkadása, a lombokon átszűrődő fény, a déli
fénysugárzás, az esti pír, az ég színjátéka: a kékes ragyogástól a szürke esőfelhőkig, a
borongástól a virradat fehéres rezgéséig. Csak szín, sehol egyedül álló, külön életet élő
részlet, hanem a nagy mindenség, gazdag levegő-lepelben, fény- és árnyékjátékban, csupa
intim részlet, patak partja, erdőmélye, szomorú füzes, vidám gyertyános, komor platánok,
rezgő levelű nyíres, illatos akácfasor, szálas tölgyek, – mindég fa és fa, melyeknek titkos
életrendjébe belelesett.”

Paál László rövid élete során mindvégig csak a festészetre koncentrált, nem
munkássága menedzselésére. Bár az életmű mind a mai napig csak töredékében van
feldolgozva, olyan szerencsés „leletekre” ma már nem nagyon lehet bukkanni, mint
ami a második világháború után került elő a barbizoni fogadós, Francois Ganne
egykori padlásáról. (A L’auberge Ganne műintézményből az 1990-es években
múzeumot alakítottak ki a barbizoni festők számára, Corot, Millet, Théodore
Rousseau műveivel, valamint egy 2014-ben vett Paál László-képpel.) A két
felfedezett festményt közül a most vizsgált alkotást a festő kiváló szemű monográfusa, Bényi László vásárolta meg 1969-ben. A hagyatékban fennmaradt, sok esetben
utólag „befejezett” Paál-művekkel szemben (Munkácsy sokszor emberalakokkal
egészítette ki a kompozíciókat) itt a maga ropogós eredetiségében látható a kép
felülete, úgy ahogy a festő odaajándékozta a legendás fogadót vezető Ganne úrnak.

Bár az életmű mind a mai napig csak töredékében van feldolgozva, olyan szerencsés
„leletekre” ma már nem nagyon lehet bukkanni, mint ami a második világháború
után került elő a barbizoni fogadós, Francois Ganne egykori padlásáról. (A L’auberge
Ganne műintézményből az 1990-es években múzeumot alakítottak ki a barbizoni
festők számára, Corot, Millet, Théodore Rousseau műveivel, valamint egy 2014-ben
vett Paál László-képpel.)

Paál László: Erdő széle (részlet), 1872,
Magyar Nemzeti Galéria
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Paál László: Erdő napsütésben, 1872 körül, magántulajdon
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226 Belányi Viktor (ludanice 1877-1955 budapest)
n

A nő aranykora (A nő életútja), 1920 előtt
Golden Age of the Woman (Liferoad of the Woman) before 1920
119x119 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve balra lent | Signed lower left: Belányi
		
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 21 429 EUR
Becsérték: 9 000 000 - 14 000 000 Ft
Estimated price: 25 714 - 40 000 EUR

414

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

415

227 Várkonyi Ferenczy László (1906-)
n

Kislány babával és kutyával (Pajtások), 1935
Little Girl with Doll and Dog (Pals), 1935
100x75,5 cm
Tempera, vászon | Tempera on canvas
Jelezve jobbra lent | Signed lower right: VÁFE-LÁ 1935
Hátoldalon | Reverse: a Szinyei Tavaszi Szalon címkéje
		
Kikiáltási ár: 4 500 000 Ft / 12 857 EUR
Becsérték: 5 000 000 - 8 000 000 Ft
Estimated price: 14 286 - 22 857 EUR

Akvarelljei
és olajfestményei
rendre feltűntek
a Nemzeti Szalon
kiállításain az
1930-as években.
Várkonyi Ferenczy
realizmusát
a korszakra jellemző
német új tárgyilagosság
és az olasz novecento
metafizikus csendje
határozta meg.

Félegyházi László: Utazás, 1933, magántulajdon
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A 20. század eleji és a két világháború közötti magyar
festészet olyan gazdagsággal rendelkezik, amire csak a
rendszerváltás után feléledő műkereskedelem
leletmentése irányította rá a figyelmünket. A két
világháború közötti új tárgyilagosság szikár, rajzos festői
korszakának képviselői – például Kontuly Béla vagy
Medveczky Jenő – csak így találhatták meg méltó
helyüket a művészet történetében. A múlt feltárásának
köszönhetően kerülhetnek elő az ismeretlenségből olyan
alkotók is, mint Várkonyi Ferenczy László, akinek semmi
köze nincs az ezen a néven ismert neves nagybányai
mesterhez, se népes családjához, életműve mégis
érdemes a figyelemre. Várkonyi Ferenczy gyűjteményes
anyaggal szerepelt az Ernst Múzeum 69. csoportos
kiállításán 1931-ben. A katalógus előszavában Lázár Béla
Szőnyi „vízfestés-iskolá”-jához sorolja, kiemelve, hogy „ő
könnyebb kézzel és tisztább színkezeléssel, a formákhoz
inkább ragaszkodva kezeli ecsetét és a vízfestés
megkövetelte gyors meglátással fejezi ki költői érzéseit.”

Akvarelljei és olajfestményei rendre feltűntek a Nemzeti
Szalon kiállításain az 1930-as években. A most vizsgált
festményének hátoldalán is látható egy Szinyei Tavaszi
Szalon-címke. A nagy méretű tempera festményen egy
bájos szőke kislány látható, amint kezében piros babájával,
zsebredugott kézzel, csendes melankóliával áll egy sárga
házfa előtt. Mellette fehér kutya keresi a néző tekintetét,
míg a ház sarkán túl a kerítés mellett frissen ültetett
növények és a távolba vesző mezők láthatók. Várkonyi
Ferenczy realizmusát a korszakra jellemző német új
tárgyilagosság és az olasz novecento metafizikus csendje
határozta meg.

Kontuly Béla: Kisfiú, 1935, Magyar Nemzeti Galéria
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228 Vaszary János (1867-1939)
n

Vitorlás az Adrián, 1930-as évek
Sailing Boat on the Adtiatic, 1930s
84x72,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent | Signed upper left: Vaszary
Restaurált | Restored

		
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 91 429 EUR
Becsérték: 35 000 000 - 65 000 000 Ft
Estimated price: 100 000 - 185 714 EUR
PROVEN I EN C I A | PROVENAN C E
- Egykor Francis M. Bator gyűjteményében
irodalom | bibliography
- Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2007.
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Vaszary János: Portobello, 1930 as évek,
magántulajdon
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Art deco Portoroséban
Az elnök embere

Vaszary János 1927 nyarán az isztriai
félsziget északi partján több üdülőhelyet
is végiglátogatott: járt Portoroséban
(ma: Portoroz, Szlovénia), Piranóban
(Piran) és Triesztben. Portoroséban főleg a
strand vibráló színes forgatagát örökítette
meg, de egy fantasztikus kompozíció
kedvéért megállt a kikötőben is.
(A festmény egy vázlatát ismertük korábban is: 181-es számú fekete-fehér archív fotóként szerepelt
Haulish Lenke monográfiájában, az 1930-as évek második felére datálva.) Elsőre nem tudjuk pontosa, hol is
vagyunk. A mély akvamarin kékben fürdő tenger teljesen összeolvad az égbolttal. Portorose elegáns grand
hotelekkel pettyezett félszigete úgy nyúlik bele a nagy kékségbe, mintha egy térképet néznénk. A távlatot a
közvetlenül elénk tolt előtér „foglalja keretben”, japános módon kivágva, engedve a festő szeszélyes
játékkedvének. A jobb alsó sarokban egy csokoládébarna fürdőruhás nő kukucskál be a festménybe, előtte a
kötélre felfutó hajós zászlók tarka mintázata teremt álperspektivikus teret. A síkok játékosan mozognak: a
kikötő kövének világos pereme felfelé dől, a móló mellett navigáló vitorlás árbóca bal felé, a vitorláson
kapaszkodó fehér sapkás matróz figurája pedig mindegy kiegyensúlyozza a dinamikus kompozíciót.

Az idős Vaszary Portoroséban festett fő műve a közelmúltban került elő egy
magyar származású amerikai kormányzati tanácsadó, Francis Michel Bator
hagyatékából. Az egykori tulajdonos 1925-ben született Magyarországon
Bátor Ferenc néven. Családjával 1939-ben a náci Németország közelgő
antiszemita veszélye elől menekült az Egyesült Államokba. Fiatalon
besorozták, de a békekötés megszabadította a fegyveres szolgálattól. A
Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyetemre járt, ahol
közgazdaságtanból doktori fokozatot szerzett 1956-ban. Ezt követően
1965–1967 között Johnson elnök helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója
lett. Fontos szerepe volt abban, hogy az elnök nyitott a Nyugat-Európával
való szorosabb gazdasági együttműködés felé, valamint a keleti blokk
országaihoz is közeledett. Magyar származású szakértő nagyon ritkán került
ilyen magas pozícióba a Fehér Házban vagy a washingtoni elitben (jelenleg
Gorka Sebestyént említhetjük, korábban Charles Gatit), miközben
keynesiánus könyvei a közgazdaság tudományban is alapvetőnek
számítanak. Bator – a szintén magyar származású Nicolas M. Salgóhoz,
illetve a volt nagykövet Nancy G. Brinkerhez hasonlóan – magyar
műtárgyakkal vette magát körül, Berény Róberttől a Franciaországban élő
Fehér Györgyön át, az édesapjától örökölt Vaszary-képekig. Vaszary
matrózai sok évtizedes tengerentúli kiküldetés után most tértek haza
Magyarországra.

Ahogy Herman Lipót írta hüledezve az idős mester
szakadatlan munkabírásán és könnyed kifejezésmódján
1937-ben: „De ha végignézzük a színes virágcsokrokat,
szép nők arcképeit, gyönyörű délszaki tájakat, Portorose,
Rimini, Rapalló, Velence s a csodás Taormina tájairól, ha
megfürdetjük szemünket az ékes kékek, rózsaszínek, lilák,
vérpirosak színtengerében, csak még jobban megerősödik
bennünk, hogy itt egy fiatalos temperamentum heves és
izgalmas eredményeit látjuk leszűrve a vásznakon.

Egyik-másika az
improvizáció mesterműve
– csak néhány vakmerő
színfolt a részben
fehéren hagyott vásznon
– valódi boszorkányság.
De mennyire tudja, hogy hová kell azt a kevés pettyet
tenni! Mögötte sok évtized tanulsága, tapasztalata,
színélvezete, egy modern kifejezés utáni olthatatlan vágy
és ambíció rejlik.”

Örökifjú festőiség

Az idős Vaszary minden
kötöttséget elengedve élvezte
zamatos élményfestészetét.
Sétaútra váró vitorlás,
zavartalan napsütés,
kristálytisztaságú ég, elegáns
hotelek és art deco női
szépségek. Vásznán a
mediterrán életérzés mindent
elsöprő, örökifjú jókedve
jelenik meg.

Vaszary János: Fürdőzők, 1930as évek, Magyar Nemzeti Galéria

420

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

421

Hun g a rian In te r n a t i o n a l Art

hungarianinternationalart.blogspot.com
Kieselbach Ákos blogja

422

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

423

424

Kieselbach galéria

Kieselbach galéria

425

426

Kieselbach galéria

